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Anotace 

VOTOČEK, T. Návrh zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavné 

pyrotechniky. Ostrava, 2012. 77 s., 7. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

Diplomová práce „Návrh zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavné 

pyrotechniky“ se zabývá teoretickým a právním posouzením problému se skladováním 

zábavné pyrotechniky. Hlavní část diplomové práce se zaměřuje na návrh zabezpečení 

objektu před protiprávními násilnými činy, dále je pozornost věnována požárnímu 

zabezpečení a ochrany okolí při případném výbuchu uskladněných pyrotechnických předmětů 

určených pro zábavné účely. 
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VOTOČEK, T. Designing Security for a designated facility for the storage of 

fireworks. Ostrava, 2012. 77 s., 7. Thesis. VŠB-TU Ostrava. 

 

The thesis "Designing Security for a designated facility for the storage of fireworks" 

explores the theoretical and legal assessment of the problem with the storage of fireworks. 

The main part of the thesis focuses on the design of object security against unlawful violence 

acts, further attentions is paid to object fire protection and are security, in the eventof stored 

entertainment pyrotechnic items explosion. 
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1 Úvod 

Černý střelný prach je nejstarší známou výbušninou na světě. Za zemi původu černého 

prachu se považuje Čína, kde podle názorů většiny historiků vznikl v devátém století jako 

výsledek pátraní čínských alchymistů po elixíru života. Černý střelný prach má ze všech 

běžných výbušnin nejmenší detonační rychlost, jež se blíží rychlosti zvuku. Hlavní uplatnění 

je díky své vysoké stálosti vůči mechanickým podmětům a současně snadné iniciaci výbuchu 

v oblasti zábavní a technické pyrotechniky. Zábavní pyrotechnické výrobky jsou např. 

fontány, římské svíce, rakety, petardy atd., jejichž úkolem je vytvořit zvukové, světelné 

a dýmové efekty, využívané zejména při ohňostrojích. Technická pyrotechnika má za úkol 

sloužit především člověku, a to jako výrobky používané např. v automobilovém či leteckém 

průmyslu nebo jako záchranné prostředky pro horolezectví, plavbu či signalizaci.  

Na počátku užívání zábavní a technické pyrotechniky docházelo k častému zranění 

a ke vzniku požárů. Postupem času začala vznikat různá opatření směřující k větší 

bezpečnosti při používání pyrotechniky. Začali vznikat nové a daleko bezpečnější výrobky 

a legislativa zajistila i nutnou míru ochrany při jejich používání. Zákonodárci v České 

republice také reagovali vydáním patřičné legislativy tykající se např. technických požadavků 

na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, zásady zacházení s pyrotechnickými 

výrobky a požadavky na jejich skladování. 

V současné době společnost považuje zajištění ochrany života, zdraví a majetku 

za jeden ze svých významných principů. Mezi základní hrozby ohrožení bezpečnosti objektu 

patří činnost kriminálních živlů či jiných osob, jejichž cílem je zcizení, neoprávněné 

nakládaní, poškození nebo úplné zničení chráněných aktiv. Bezpečnostní opatření, která 

se realizují k ochraně objektu, jsou schopna potenciálního narušitele odradit od jeho úmyslu, 

zamezit jeho provedení nebo alespoň částečně zpomalit odcizení aktiv.  

Cílem diplomové práce, jejíž název je „Návrh zabezpečení objektu určeného 

ke skladování zábavné pyrotechniky“ je teoreticko-právní posouzení daného problému. Dále 

posouzení samotného objektu z hlediska jeho ochrany proti neoprávněnému narušení, 

požárnímu nebezpečí tak i z hlediska ochrany okolí, při případném výbuchu uskladněných 

pyrotechnických výrobků určených pro zábavné účely a navržení komplexního systému 

zabezpečení objektu. 
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2 Rešerše 

Pro návrh zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavní pyrotechniky 

se při zpracování předložené diplomové práce vycházelo především z těchto hlavních 

studijních materiálů: 

 

LUĎEK, L., a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín: 

VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Tato kniha vysvětluje propojení poznatků z klíčových oblastí ochrany osob, majetku 

a fyzické bezpečnosti. Dělí se na technickou část, právní část a část profesionální obrany. 

Technická část řeší nejnovější poznatky a znalosti z oblasti detektoru narušení elektronických 

bezpečnostních systémů a jejich projektování. Právní část se zabývá právními aspekty 

zajištění ochrany majetku a vzdělávání v této oblasti. Část profesní obrany objasňuje 

nejnovější procesní a právní poznatky. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektu II Díl. Elektronické zabezpečovací systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. ISBN 978-80-7251-313-0. 

Tato publikace uvádí teoretické i praktické poznatky z oboru elektronických 

zabezpečovacích systémů. V jednotlivých kapitolách rozděluje detektory narušení podle 

hlediska jejich umístění. Zvlášť kapitolu věnuje ústřednám, systému centralizované ochrany 

a přenosovým prostředkům. V závěru této publikace se autor zabývá projektováním 

zabezpečovacích systémů. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů, I. Díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Policejní akademie ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

V této publikaci jsou uvedeny současné poznatky z klasické ochrany objektu, 

předmětu. Dále se autor zabývá ochranou přepravy peněz a cenin, které jsou považovány 

z hlediska cílů předmětu. Tato kniha poskytuje základní informaci a teoretické poznatky, 

které umožňují efektivně použít dostupných technických prostředků při mechanickém 

zabezpečení objektu.  
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Předpisy o výbušninách: Úplné znění. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2005. ISBN 80-

7225-154-6 

Publikace zahrnuje důležitou právní úpravu předpisů tykajících se výbušnin. Zahrnuje 

vyhlášku č. 172/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášku 

č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášku č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášku č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné 

způsobilosti pracovníků pro tutu činnost, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 

č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizik protiprávních činů na letišti. Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava: Učební text, 2009. 

Tento studijní materiál je zaměřen na problematiku ochrany objektu letiště. Obsahuje 

důležité informace, které se tykají bezpečnosti letiště, včetně právních předpisů ochrany 

civilního letectví. Jsou zde podrobně zpracovany vybrané analýzy rizik a následně navrhnuty 

optimální řešení bezpečnostního systému letiště.   
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3 Právní předpisy 

Tato kapitola je věnována právní úpravě zabývající se jednak problematikou ochrany 

majetku, ale také předpisy týkající se zábavní pyrotechniky. 

Právní předpisy lze uspořádat do pomyslné pyramidy (obr. 1), ve které jsou tyto 

předpisy hierarchicky uspořádány podle své právní síly. 

Obr. 1: Hierarchie právních předpisů [3] 

 

Platí zde pravidlo, že právní předpis nižší síly nesmí být v rozporu s jakýmkoliv 

předpisem nad ním, tedy s právním předpisem vyšší právní síly. Pokud k tomuto dojde, platí, 

že právní předpis s vyšší právní silou má aplikační přednost před právním předpisem nižší 

právní síly [3]. 

3.1 Právní úprava v oblasti ochrany objektu 

V této podkapitole právních předpisů jsou vytyčeny důležité právní předpisy 

a technické normy tykající se ochrany objektu.  

Ústava

Mezinárodní 
smlouvy, nařízení ES

Zákony (Parlament ČR) a 
zákonná opatření (senát)

Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev  a 
jiných ústředních orgánů státní správy

Vyhlášky krajů a obcí (v samotné působnosti)
Nařízení krajů a obcí (v přenesené působnosti
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3.1.1 Právní předpisy 

Mezi právní předpisy týkající se ochrany objektu patří zejména Ústava České 

republiky, Listina základních práv a svobod, občanský zákoník, trestní zákon, trestní řád, 

zákoník práce a zákon o ochraně osobních údajů.  

Ústava České republiky 

Ústava České republiky (dále jen ČR) je základním zákonem, který byl přijat Českou 

národní radou 16. prosince 1992. Je vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR jako ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ústava ČR nabyla účinnosti 1. ledna 1993. 

Společně s Listinou základních práv a svobod tvoří součást ústavního pořádku ČR. Deklaruje, 

že ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům 

a svobodám člověka a občana. Ústava se skládá se VIII hlav a Preambule, což je úvodní 

prohlášení. Zahrnuje základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní, 

dále Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu, přechodná 

a závěrečná ustanovení [15]. 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky, 

skládá se z VI hlav, které zahrnují obecné ustanovení, lidská práva a základní svobody, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská sociální a kulturní práva, právo na soudní 

a jinou ochranu a společná ustanovení. Byla přijata Českou národní radou jako zákon 

č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato listina zaručuje nedotknutelnost 

a nezrušitelnost základních lidských práv. Omezení práv a svobod člověka nebo omezení práv 

a svobod při ochraně majetku je možné pouze na základě zákona [16]. 

Občanský zákoník 

Upravuje občanskoprávní vztahy a přispívá k naplňování občanských práv a svobod, 

zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisu také upravuje majetkové vztahy fyzických 

a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy 

vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné 

zákony. Zákon uvádí, že vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví 

držet, používat jeho plody a nakládat s ním (§123). Vlastník má právo na ochranu proti tomu, 

kdo do jeho vlastnických práv neoprávněně zasahuje (§126). Fyzická osoba má právo 
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na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož 

i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§11). Jestliže hrozí neoprávněný zásah 

do práv bezprostředně, může jej ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem odvrátit 

(§6). Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a životním prostředí (§415). Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení 

zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení (§417). Dále je uvedeno, že každý 

odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (§ 420) [17]. 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravuje hmotné 

trestní právo. Jeho cílem je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Definuje, která společensky závadná 

jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či sankce 

lze za jejich spáchání udělit. Důležitou částí trestního zákona pro činnost bezpečnostních 

pracovníků je hlava III tykající se okolností vylučujících protiprávnost. Těmito okolnostmi je 

krajní nouze (§28), nutná obrana (§29), svolení poškozeného (§30), přípustné riziko (§31) 

a oprávnění použití zbraně (§32) [18]. 

Trestní řád  

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů je 

zákonem trestního práva procesního a upravuje průběh trestního řízení. Účelem trestního řádu 

je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny 

a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. V §76 odst. 2 tohoto zákona je 

uvedeno, že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoliv (pracovník soukromé bezpečnostní služby nebo kterýkoliv jiný 

občan), pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. 

Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu, příslušníka ozbrojených sil může 

též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit [19]. 

Zákoník práce 

Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, 
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které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními. Zákoník práce také 

upravuje některé právní vztahy existující již před vznikem pracovněprávních vztahů. Tento 

zákon definuje v části páté, hlavě I, povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky 

pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí organizací bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a přijetím opatření k prevenci rizik (§101). Zaměstnavatel je 

povinen neustále kontrolovat dodržování těchto nařízení, což zahrnuje také kontrolu vnášení 

alkoholu a návykových látek na pracoviště a umožňuje bezpečnostní službě prohlídku 

zaměstnanců, zda tyto alkoholické nápoje a látky nevnášejí do objektu [20]. 

Zákon o ochraně osobních údajů  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž 

se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Tento zákon se vztahuje na osobní 

údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, 

jakož i fyzické a právnické osoby [21]. 

3.1.2 Vybrané technické normy 

ČSN EN 50131–1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 1: Systémové požadavky. Tato evropská norma stanovuje systémové 

požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS). Specifikuje 

požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Systémové požadavky 

se vztahují na PZTS, mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, 

komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy 

prostředí [29]. 

ČSN EN 50131–6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 6: Napájecí zdroje. Tato evropská norma udává požadavky na napájecí zdroje 

používané jako části PZTS instalovaných v budovách [30]. 

ČSN CLC/TS 50131–7 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma poskytuje návod pro navrhování, montáž, 

provoz a údržbu PZTS. Účelem této technické specifikace je zajistit, aby systémy PZHS 

splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů [31]. 
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ČSN EN 50133–1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma upravuje systémové požadavky 

na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích [32]. 

ČSN EN 50134–1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Část 1: 

Systémové požadavky. Norma popisuje požadavky na systém přivolání pomoci 

pro aktivování poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí poplachu a potvrzení, záznam 

a obousměrnou hlasovou komunikaci včetně tříd prostředí ovlivňujících návrh systému [33]. 

ČSN EN 50132–7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Tato norma stanovuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící a organizační postupy pro instalaci, testování, 

obsluhu a údržbu systému technického vybavení [34]. 

ČSN EN 50136–1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – 

Část 1–1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Tato norma stanovuje 

základní požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní znaky 

poplachových přenosových systémů. Obsahuje všeobecné požadavky spojení s podmínkou 

signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem [35]. 

ČSN 747731 Dveře odolnější proti vloupání. Tato norma stanoví základní 

požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších (vchodových) a dveří vnitřních 

uzavírajících prostory chráněné proti vloupání [36]. 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost 

proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace 

vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží 

a okenic [37]. 

ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory. Tato evropská norma uvádí požadavky na úschovné 

objekty, skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory včetně jejich 

klasifikace a metod zkoušení odolnosti proti vloupání [38]. 
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3.2 Právní úprava v oblasti zábavní pyrotechniky 

V další podkapitole právních předpisů jsou podrobněji vysvětleny činnosti orgánů 

zabývající se problematikou zábavní pyrotechniky. Dále je uveden výčet důležitých právních 

předpisů a technických norem. 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva je orgánem státní správy s celostátní 

působností. Byl zřízen na základě zákona č. 156/2000 Sb., o ověření střelných zbraní, střeliva 

a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje práva 

a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, opravců a držitelů střelných zbraní, střeliva nebo 

pyrotechnických předmětů při jejich ověřování. Dále stanoví výkon státní správy 

při ověřování a odborné činnosti v oborech střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických 

výrobků, výbušnin, střelivin a ochranných prostředků odolných vůči střelám, střepinám 

a nožům. Zajišťuje úkoly plynoucí z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 

a kontrolní činností s tím spojenou. 

Na vybraných pyrotechnických vzorcích zkouší a ověřuje plnění podmínek pro jejich 

bezpečné použití, a to zejména při jejich manipulaci, dopravě, odolnosti proti mechanickému 

poškození pádem, vlastnostech, použitelnosti při různých teplotách, dále fyzikální 

a chemickou stabilitu, povolený obsah pyrotechnických složí a výbušnin pro jednotlivou třídu 

nebezpečnosti. Dále zkouší a ověřuje, jestli jsou plněna systémová opatření u dovozce nebo 

výrobce, který zajišťuje trvalou bezpečnost výrobků dodávaných na trh. Na závěr zpracovává 

protokol, včetně fotografické dokumentace a vydává certifikát [44]. 

Český Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zajišťuje odborné činnosti, při kterých 

posuzuje, zkouší a ověřuje výbušné předměty. Jedná se o důležité parametry, které souvisí 

s jejich účelem, použitím a zatříděním. Úřad realizuje i expertizní činnost [44]. 

Úřad je podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a jejich odbornými pracovišti. Jako 

jediný úřad v ČR má oprávnění převádět vojenskou nebo speciální techniku na civilní trh 

v oblastech, které jim upravuje zákon. Také se podílí na tvorbě celé řady zákonů, prováděcích 

vyhlášek k zákonům a českých technických norem. Tento úřad spolupracuje s notifikovanými 

zkušebnami Evropské unie a ovlivňuje tvorbu norem v technických komisích 

CEN/CENELEC [45]. 
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Státní báňská správa České republiky 

Státní báňskou správu vykonává Český báňský úřad jako ústřední orgán státní správy 

a osm obvodových báňských úřadů se sídlem ve městech Praha, Hradec Králové, Liberec, 

Most, Ostrava, Plzeň, Praha a Sokolov. Český báňský úřad je zřízen zákonem ČNR 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem činnosti Českého báňského úřadu je např.: 

• výkon vrchního dozoru nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou 

hornickým způsobem, 

• zajišťování vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona 

o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních 

a střelivu, zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU, 

• výkon inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a provozu u hornických 

organizací a organizací používajících a vyrábějících výbušniny, 

• provádí šetření závažných důlních havárií, 

• řídí a kontroluje činnost obvodních báňských úřadů, 

• ověřuje odbornou způsobilost u vedoucích pracovníků revírních báňských 

záchranných stanic, 

• vydává hornickou ročenku. 

Předmětem činnosti obvodových báňských úřadů v oblasti výbušnin je: 

• vydávání povolení k jejich odběru, 

• povolování trhacích a ohňostrojných prací,  

• rozhodování o umístění stavby skladu výbušnin při hornické činnosti 

pod povrchem, povolování těchto staveb a jejich užívaní, 

• vydávaní oprávnění k výkonu funkce odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků, 

• vydávání střelmistrovských průkazů. 
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3.2.1 Právní předpisy 

Mezi právní předpisy zabývající se problematikou zábavní pyrotechniky patří zejména 

zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, nařízení vlády o technických 

požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, vyhláška ČBÚ 

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a skladování výbušnin. 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky provádění hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, zejména z hlediska racionálního využívaní ložisek nerostů, 

bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí, jakož i podmínky používaní 

výbušnin a upravit organizaci a působnost státní báňské správy [22]. 

Zákon č. 148/2010 Sb., o prodeji pyrotechnických výrobků, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon roztřiďuje pyrotechniku podle evropského vzoru do nových kategorií. Dále 

tento zákon stanovuje, že se ověřování pyrotechnických výrobků provádí formou posuzování 

shody [23]. 

Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické 

výrobky a jejich uvádění na trh.  

Toto nařízení vlády upravuje druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných 

na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posouzení jejich shody se základními 

bezpečnostními požadavky. Způsob opatření pyrotechnických výrobků označením 

CE a požadavky na dosažené vzdělaní osob s odbornou způsobilostí [25]. 

Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 

Tato vyhláška provádí klasifikaci jednotlivých pyrotechnických výrobků do čtyř tříd. 

Uvádí základní požadavky na pyrotechnické předměty a pyrotechnické slože a požadavky 

na obaly pyrotechnických předmětů. Zabývá se problematikou uvádění pyrotechnických 

předmětů do oběhu, přepravou a skladováním a vystavováním pyrotechnických předmětů [14, 

26]. 
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Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. 

Tato vyhláška upravuje zásady provedení stavby skladu výbušnin a výbušných 

předmětů na povrchu, jakož i stavby skladu výbušnin pod povrchem, podmínky pro jejich 

umístění a požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování výbušnin. 

Vyhláška dále upravuje zřizování a provoz úschovny výbušnin [14, 27]. 

3.2.2 Vybrané technické normy 

ČSN EN 15947 – 1 Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, 

kategorie 1, 2 a 3. Část 1. Terminologie. Tato evropská norma definuje různé termíny týkající 

se navrhování, konstruování, prvotního balení a zkoušení výrobků zábavní pyrotechniky 

kategorie 1, 2 a 3 [39]. 

ČSN EN 15947–2 Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, 

kategorie 1, 2 a 3 – Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky. Norma stanovuje 

systém pro třídění výrobků zábavní pyrotechniky do kategorií a typů [40]. 

ČSN EN 13501–1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Tato evropská norma určuje 

postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků 

zabudovaných v konstrukcích staveb [41]. 

ČSN 332340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo 

požáru výbušnin. Norma stanoví požadavky, které jsou doplňující k základním požadavkům 

na elektrickou bezpečnost, požadavky pro výběr elektrických zařízení, přístrojů a pomocných 

zařízení a pro instalace elektrických zařízení tak, aby bylo zajištěno bezpečné použití 

v prostorech, ve kterých se vyrábějí, zpracovávají, skladují a testují výbušniny [42]. 
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4 Definice a pojmy 

Aktiva – pojem, který označuje majetek podniku. Pod pojmem majetek rozumíme 

souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot. Základním dělením aktiv 

je doba jejich upotřebitelnosti. Dělíme je na dlouhodobý (neoběžný) majetek – jedná 

se o majetek, který se využívá déle než jeden rok a oběžný majetek, který v podniku působí 

krátkodobě ve věcné i peněžní formě. 

 

Princip ALARA – riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje 

na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika (princip 

ALARA). Z ekonomického hlediska to znamená, že výdaje na optimalizaci systému, 

by se měli pohybovat okolo 10 % aktiv, ve výjimečných případech 15 % [43]. 

 

Černý střelný prach – směs jemně mletého dusičnanu draselného, dřevěného uhlí 

a síry v poměru 75:15:10. 

 

Iniciace (roznět) – počáteční podmět, který vyvolá výbuchovou přeměnu. Lze rozlišit 

zážeh (vyvolává explozivní hoření) nebo počin (vyvolává detonaci). Každá výbušnina 

potřebuje k iniciaci různé množství a druh energie, která jim může být předána následujícími 

způsoby: 

 mechanicky (úderem, nárazem, třením, průstřelem), 

 tepelně (jiskrou, plamenem, ohřátím), 

 elektricky (elektrickým výbojem), 

 chemicky (reakcí s intenzivním vylučováním tepla), 

 detonací jiných výbušnin (výbuchem rozbušky a přenos detonace). 

 

Komunikační trubice – zpravidla plochá papírová trubice o průměru 1 cm, která je 

na povrchu opatřena plastovou fólií, jež chrání stopinu před mechanickým poškozením, 

vlhkostí a především proti náhodné jiskře. 

 



14 
 

Požární stěna – stavební konstrukce, bránící šíření požáru ve vodorovném směru.  

 

Riziko – je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde běhen určité doby a za určitých okolností. Lze jej definovat jako kombinaci 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následků [1]. 

 

Rozbuška – je iniciátor vytvářející počáteční detonační vlnu. Rozbuška je určena 

k iniciaci počinové nebo přenosové náplně zapalovače, trhavinové náplně jiné munice nebo 

k iniciaci trhavinové náložky při ničení munice. Lze rozlišit rozbušky zážehové, nápichové, 

nárazové a elektrické. 

 

Stopina – slouží k propojování jednotlivých pyrotechnických předmětů a jejich 

současné iniciaci. Je složena z několika bavlněných nití potažených černým střelným 

prachem.  

 

Výbuch – fyzikální děj či chemická reakce šířící se samovolně velkou rychlostí 

při uvolnění velkého množství tepla a ohřátých plynů, které umožňují přeměnu chemické 

energie na energii mechanickou [2]. 

 

Výfuková plocha – část objektu (stěna nebo střecha), která při výbuchu umožní 

rychlý pokles tlaku [27]. 

 

Zápalnice – slouží k pomalému přenosu plamene. Je tvořena ze šroubovitě zatočené 

bavlněné nitě, v jejímž středu je zrnitý černý prach. Zápalnice se liší svou konstrukcí, rozměry 

i rychlostí hoření.  
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5 Ochrana a fyzická bezpečnost objektu 

Ochrana objektu v obecném pojetí představuje vytvoření bezpečného prostředí 

pro daný objekt. Realizace ochrany se provádí návrhy a snahou sladit všechny dostupné 

prostředky, které zajistí požadovanou nebo definovanou bezpečnost [5]. Způsob provedení 

fyzické bezpečnosti objektu lze rozdělit do tří základních skupin, jak je vidět na obr. 2. 

 

Obr. 2: Základní dělení ochrany objektu 

5.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje soubor organizačně administrativních opatření 

a postupů, které směřují k zajištění požadovaných podmínek pro smysluplnou funkci 

zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem chráněného objektu [5]. 

Režimová opatření lze rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější režimová opatření se týkají především pravidel provádění kontrol na vstupech 

a výstupech chráněného objektu. Tyto opatření přesně stanoví kde, kdy, jak a s čím se smí 

nebo nesmí vstupovat do objektu [11]. 

Vnitřní režimová opatření se týkají např. oprávnění pohybu vozidel, osob 

v prostorách organizace, způsobu nakládaní bezpečnostně důležitých prvků, režimu pohybu 

materiálu, režimu manipulaci s klíči, identifikačními prostředky a medii, které se používají 

pro systémy zabezpečení vstupu [11]. 

Ochrana majetku

Režimová 
ochrana

Fyzická     
ostraha

Technická 
ochrana



16 
 

5.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je soubor činností způsobilé osoby, která má za úkol zajistit 

bezpečnost chráněných aktiv efektivní cestou a s minimálními dopady. Fyzická ostraha bývá 

prováděna strážnými, hlídači, hlídací službou nebo policisty. V systému fyzické bezpečnosti 

objektu je fyzická ostraha významnou částí. Mezi hlavní úkoly, které plní, patří např. 

kontrolní a propustková služba, střežení objektu a prostor strážní službou, kontrolní činnost, 

realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, realizuje zásah při mimořádných 

událostech nebo na základě signálu o narušení ochrany objektu, zadržuje pachatele a zajišťuje 

další zájmy (např. havarijní službu). Zajišťování fyzické ostrahy bývá z pravidla finančně 

nejnákladnější způsob zajištění bezpečnosti [7, 11].  

5.3 Technická ochrana 

Základním rozdělením technických prostředků fyzické bezpečnosti je: mechanické 

zábranné systémy a elektronické bezpečnostní systémy. 

5.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základní ochranou každého 

objektu. Tyto systémy jsou nejstaršími technickými zabezpečovacími prostředky. Jejich 

význam spočívá v zabránění nežádoucímu vniknutí do objektu, volného prostoru, budovy, 

místnosti či jiného úschovného objektu, nebo dopravního prostředku. MZS zahrnují ploty, 

ostnaté dráty, závory, dveře, mříže, bezpečnostní fólie či zámky, které svými vlastnostmi 

brání narušiteli fyzickému pohybu. 

Základním znakem MZS je jejich průlomová odolnost. Ta je vyjádřena délkou 

časového intervalu u ostatních MZS, která je potřebná k jejich překonání. Tento údaj lze 

zjistit z příslušné bezpečnostní třídy výrobku, do které je na základě výsledků zkoušek 

zařazen[12]. 

5.3.2 Elektronické bezpečnostní systémy 

Cílem elektronických bezpečnostních systémů je řízení postupů k aktivům organizace 

a odhalení neoprávněného přístupu k nim. Základními rozděleními elektronických 

bezpečnostních systémů jsou: 
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• systémy kontroly vstupů (ACCESS), 

• elektronická požární signalizace (EPS),  

• kamerové systémy (CCTV), 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS).  

 

Systémy kontroly vstupů (ACCESS) 

Systém kontroly vstupů je určen k řízení, kontrolování a zpracování definovaných 

pohybů a přístupů osob, vozidel nebo výrobků do objektu nebo do jeho jednotlivých částí. 

Kontrola vstupů je realizována pomocí identifikačních zařízení s využitím podpůrného 

hardware, což jsou např. různé typy snímačů, identifikační karty a soubor softwarových 

modulů na příslušných výpočetních zařízeních. Pomocí PC a patřičného obslužného softwaru 

je možné vyhodnocovat pohyb jednotlivých osob, vozidel nebo předmětů v chráněném 

prostoru. 

Elektronická požární signalizace (EPS) 

Elektrická požární signalizace (dále pouze EPS) je komplexní systém elektronické 

ochrany, který má za úkol včasnou detekci případně prevenci vzniku požáru. Zařízení EPS 

se skládá z hlásičů požáru, ústředny a doplňujícího zařízení. Tyto části vytvářejí systém, který 

má za úkol včasně rozpoznat prvotní příznaky požáru, ohlásit tuto událost obsluze systému, 

upozornit na vzniklé nebezpečí a aktivovat ostatní požárně bezpečnostní zařízení, která brání 

šíření požáru a usnadňují jeho likvidaci nebo tuto likvidaci provádějí samočinně [6]. 

Kamerový systém (CCTV) 

Kamerový systém (dále jen CCTV) je systém bezpečnostních kamer a monitorů 

v uzavřeném televizním okruhu. Tento systém primárně slouží k identifikaci, průzkumu 

a detekci osob (resp. monitorování skupiny osob). CCTV se využívají pro detekci 

podezřelého chování osob (např. nesprávný směr pohybu, rychlá chůze, výtržnictví, sledovaní 

teplot osob, rozpoznávání předmětů, identifikaci evidenčních čísel vozidel, sledování 

a vyhodnocování dopravních nehod na cestách). V současné době se velice rozšiřují tzv. IP 

kamerové systémy, které přenášejí videosignál v rámci TCP/IP síti po celém světě [7]. 
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Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

Tyto systémy jsou souborem prvků schopných dálkově opticky nebo akusticky 

signalizovat na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených 

objektů nebo prostorů [13]. 

PZTS jsou složeny z ústředny, optických a akustických výstražných prvků, detektorů 

narušení a přímých spojů, zajišťujících připojení detektorů do ústředny. Ústředna zajišťuje 

příjem poplachů z jednotlivých detektorů narušení, jejich zaznamenání, vyhodnocení 

a následné vyhlášení poplachu. Komponenty PZTS musí být klasifikovány v souladu s jejich 

odolností vůči vlivům prostředí a děleny podle jejich provedení do stupňů zabezpečení  

Komponenty PZTS musí být použitelné v jedné z následujících tříd prostředí 

(viz tab. 1).  

Tab. 1: Třídy prostředí [29] 

Třída Název prostředí Popis prostředí Rozsah teplot 

I vnitřní vnitřní prostory při stále teplotě +5°C až +40°C 

II vnitřní všeobecné vnitřní prostory bez stálé teploty -10°C až +40°C 

III venkovní chráněné 
venkovní prostory bez 

vystavení povětrnostním vlivům 
-25°C až +50°C 

IV venkovní všeobecné 
venkovní prostory vystaveny 

povětrnostním vlivům 
-25°C až +60°C 

Dále musí být těmto komponentám přiřazen stupeň zabezpečení určující jeho 

provedení (viz tab. 2). 

Tab. 2: Stupně zabezpečení [29] 

Stupeň Název stupně Typ útočníka 

1 nízké riziko malá znalost PZTS, snadno dostupné nástroje 

2 nízké až střední riziko omezená znalost PZTS, základní přenosné nástroje 

3 
střední až vysoké 

riziko 

obeznámená znalost PZTS, základní přístroje 

a elektrické zařízení 

4 vysoké riziko podrobný plán vniknutí, kompletní sortiment zařízení 
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6 Teoretický základ výbušnin 

Za výbušniny se považují látky, které jsou schopny chemického výbuchu. Pokud jsou 

tyto chemické látky vhodně uvedeny do činnosti, tedy iniciace, pak dochází k rychlému 

chemickému nebo fyzikálně-chemickému ději. K iniciaci může dojít mechanickým, 

termickým nebo elektrickým podnětem. Poté u těchto látek dochází k uvolnění velkého 

množství energie charakteristické prudkým uvolněním plynů, světla a tepla. 

Pro klasifikaci výbušnin jsou důležitým kritériem druhy výbušných přeměn. 

Z toho důvodu je nutné nejprve charakterizovat následující výbuchové děje: 

Mechanický výbuch – je způsoben uvolněním mechanické energie. Může se projevit 

jako exploze, což je náhlé uvolnění přetlaku nebo jako imploze, která je způsobena uvolněním 

podtlaku [4].  

Elektrický výbuch – je založen na přeměně elektrické energie v energii mechanickou 

a tepelnou. 

Nukleární výbuch – rozlišujeme dva způsoby, a to buď vyvolaný štěpením, tedy 

dělením jádra atomu nebo syntézou, při které dochází pod vysokým tlakem ke spojování 

atomových jader [2]. 

Chemický výbuch – je způsoben velice rychlou exotermickou chemickou reakcí, 

při které dochází k velmi rychlé změně skupenství pevné nebo kapalné látky na plynnou. 

Pro chemický výbuch jsou charakteristické následující podmínky: 

• velká rychlost chemické přeměny, 

• exotermičnost chemické reakce (vysoká teplota), 

• samovolné šíření chemické reakce, 

• možnost přeměny tepelné energie v mechanickou (vývoj plynů). 

Podle rychlosti chemické reakce výbušniny lze chemický výbuch dále rozdělit 

na výbuchové (explozivní) hoření a detonaci. 

Výbuchové (explozivní) hoření – typ výbušné chemické přeměny, při které je 

rychlost zvuku nižší než rychlost zvuku ve zplodinách hoření za podmínek, které se při reakci 

vytvoří. Při této přeměně se teplo uvolněné v reakční zóně přenáší od horkých reakčních 
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zplodin k další ještě nezreagované vrstvě výbušniny a vyvolá v ní intenzivní chemickou 

reakci až do zreagování posledního zbytku výbušniny [2]. 

Detonace – je intenzita výbušné přeměny, při níž se uvolňuje velké množství energie 

v krátkém čase. Ve výbušnině vzniká detonační vlna, která se pohybuje výbušnou rychlostí 

větší, než je rychlost zvuku ve zplodinách výbuchu, které se při něm vytvoří [2, 4]. 

6.1 Výbuchové účinky výbušniny 

Dojde-li k iniciaci výbušniny, následují její účinky. Účinky výbušniny lze rozdělit 

na primární a sekundární.  

Primární výbuchové účinky – tlaková vlna, střepinový (fragmentační) účinek, 

tepelný (zápalný) účinek [2].  

Sekundární výbuchové účinky – zvukový, tepelný a dýmový efekt, seizmický 

účinek, odraz, směrování a blokování tlakové vlny a požár [2]. 

Mezi účinky, které vznikají při používání zábavní pyrotechniky, patří zvukový efekt 

ve formě různého pískání a ran, efekt světelný a dýmový. Dalším účinkem je především 

možnost vzniku požáru.  

6.2 Topologie výbušnin 

Výbušniny lze rozdělit podle různých kritérií např.: 

1. podle způsobu vyvolané výbušné přeměny: 

• přímé – je nutné přivést výbušniny k výbuchové přeměně jednoduchým 

podmětem (např. třením, nárazem, plamenem, atd.), patří zde 

třaskaviny a střeliviny, 

• nepřímé – lze přivést k výbuchu většinou pouze větším množstvím 

energie, zpravidla výbuchem přímé výbušniny, zde patří především 

všechny průmyslové trhaviny. 

2. podle způsobu výroby: 

• průmyslově (továrně) vyráběné, 

• po domácku vyráběné. 
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3. podle rychlosti detonace: 

• rychlé výbušniny – detonační rychlost je větší než rychlost zvuku, patří 

zde např. trhaviny, třaskaviny, 

• pomalé výbušniny – jejich detonační rychlost nedosahuje rychlosti 

zvuku, zpravidla se jedná o střeliviny a pyrotechnické slože. 

4. podle vlastností: 

• trhaviny – jsou výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny 

je detonace, její iniciací jsou vyvolány silné rázové vlny, z tohoto 

důvodu se používají kromě vojenských aplikací k ražení tunelů, 

terénním úpravám, přemisťování zeminy nebo těžbě nerostných 

surovin, trhaviny se těžko přivádějí k iniciaci, je nutné použít silnějšího 

podnětu (např. detonaci jiné výbušniny), dále se trhaviny dělí dle 

užívání na průmyslové a vojenské [2], 

• třaskaviny – jsou přímé výbušniny, které lze k výbuchu přivést 

poměrně jednoduchým způsobem, a to buď pomocí dodání tepelné 

energie (žárem, jiskrou) nebo mechanicky (nárazem, třením), 

třaskaviny mají velmi rychlý přechod od výbuchového (explozivního) 

hoření k detonaci, používají se především k aktivaci jiné výbušniny, 

tvoří důležitou část rozněcovadel, především rozbušek [4], 

• střeliviny – jsou látky, které mají schopnost po iniciaci uvolňovat velké 

množství plynů o vysokém tlaku a teplotě bez potřeby vzdušného 

kyslíku, střeliviny se obecně dělí na střelné prachy a pohonné 

hmoty [2], 

• pyrotechnické slože – jsou mechanické směsi chemických látek, které 

mají charakter hořlavin, oxidovadel, pojidel a dalších přídavných látek, 

ze kterých se chemickou přeměnou vyvolávají světelné, zvukové, 

barevné, dýmové a pohyblivé účinky k získání pyrotechnických efektů, 

pyrotechnické slože se používají v civilní, policejní i vojenské praxi, 

nejčastěji se s nimi lze setkat v podobě ohňostrojů, časových rozbušek, 

zápalek, termitových směsí na svařování nebo propalování kovů, atd. 

[2]. 
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7 Zábavní pyrotechnika 

Pod pojmem „zábavní pyrotechnika“ jsou označovány pyrotechnické výrobky 

obsahující různé chemické sloučeniny a směsi (tzv. pyrotechnické slože), které po zapálení 

vybuchují či vytvářejí dýmy, zvukové a barevné světelné efekty. 

Pro správný výklad výše uvedené definice zábavní pyrotechniky je nutné uvedení 

legislativními přepisy stanovené základní terminologie: 

• pyrotechnické výrobky 

– výrobky, které obsahují pyrotechnické slože, popřípadě i výbušniny v tuhém 

nebo kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely [26], 

– pyrotechnické předměty – výrobky obsahující technologicky zpracované 

pyrotechnické slože, případně i malá množství výbušnin; jsou nebezpečné 

především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem 

bezpečnost osob a majetku [26], 

– výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými 

nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou černého prachu 

nebo zábleskové slože, určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře 

nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických 

chemických reakcí [23], 

• pyrotechnické slože – mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších 

přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) 

se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a pohybové účinky [24], 

zvané pyrotechnické efekty. 

Výše uvedené pojmy nejsou výčtem všech důležitých terminologických výrazů 

související s problematikou pyrotechniky. 
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7.1 Klasifikace pyrotechnických výrobků 

Klasifikace pyrotechnických předmětů vyplývá z přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, kde se výrobky zábavní 

pyrotechniky dělí do několika tříd nebezpečnosti: 

• pyrotechnické předměty třídy I – předměty nesmí obsahovat v jednom kuse více, 

než 3 g všech druhů pyrotechnických složí; jedná se o tzv. dětskou pyrotechniku, 

která je volně prodejná (např. prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony 

a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá 

kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety), 

• pyrotechnické předměty třídy II – předměty nesmí obsahovat v jednom kuse 

více, než 50 g všech druhů pyrotechnických složí; jedná se o tzv. ostatní zábavní 

pyrotechniku, která je prodejná od 18 let (např. římské svíce, fontány, gejzíry, 

petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic 

nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně), 

• pyrotechnické předměty třídy III – předměty nesmí obsahovat v jednom kuse 

více, než 250 g všech druhů pyrotechnických složí; jedná se o pyrotechnické zboží, 

se kterým může manipulovat pouze proškolená osoba vlastnící průkaz odpalovače 

ohňostrojů; charakteristickými výrobky jsou malé italské pumy, dělové rány, 

ohněpády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce, 

• pyrotechnické předměty třídy IV – výbušné předměty, které alespoň jednou 

hodnotou překračují parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III; 

prodej těchto předmětů je vázán na povolení Českého báňského úřadu; jedná 

se např. o létavice, dělové rány ohňostrojné, italské pumy a kulové pumy [26]. 

 

Bližší charakteristiky jednotlivých tříd pyrotechnických předmětů jsou uvedeny 

v příloze č. 1 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Tato 

vyhláška se vztahuje na výrobky označené třídou nebezpečnosti I, II, III a IV do roku 2013. 
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1. 7. 2010 vešel v platnost nový zákon č. 148/2010 Sb., o prodeji pyrotechnických 

výrobků, dle kterého jsou pyrotechnické výrobky řazeny do následujících kategorií zábavní 

pyrotechniky: 

• kategorie 1 – prodej pyrotechnických výrobků od 15 let, 

• kategorie 2 – prodej pyrotechnických výrobků podmíněný dosažením věku 18 let, 

• kategorie 3 – prodej pyrotechnických výrobků od 21 let, 

• kategorie 4 – prodej pyrotechnických výrobků osobě s odbornou způsobilostí [23]. 

Ze srovnání výše uvedených legislativních předpisů tedy vyplývá, že platností 

zákona č. 148/2010 Sb. došlo ke zpřísnění podmínek prodeje zábavní pyrotechniky. Všechny 

změny vyplývající z tohoto zákona se týkají nových pyrotechnických výrobků. 

Bližší charakteristiky jednotlivých kategorií pyrotechnických výrobků jsou stanoveny 

nařízením vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky 

a jejich uvádění na trh: 

• kategorie 1 – zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí 

a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených 

plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov, 

• kategorie 2 – zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou 

úroveň hluku, a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách, 

• kategorie 3 – zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, 

je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku 

nepoškozuje lidské zdraví, 

• kategorie 4 – zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena 

pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku 

nepoškozuje lidské zdraví [25]. 

Další požadavky na pyrotechnické výrobky kategorie 1 až 4 jsou stanoveny 

v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb. 

Český Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva provádí ověřování zkušebními metodami 

pro příslušný výrobek, vyhodnocuje bezpečnost výrobku, návodu na použití a likvidaci 

selhaného nebo vadného výrobku, správnost zatřídění do třídy nebezpečnosti a vydá certifikát 
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typu se zkušební značkou. Každý certifikovaný výrobek byl opatřen výrobcem nebo 

dovozcem zkušební značkou, jejichž grafická podoba je na obr. 3. 

 

Obr. 3: Certifikační značka [28] 

Na certifikační značce XXX znamená číslo certifikátu, YY rok vydání a Z – 

Z znamená třídu nebezpečnosti. 

Zákon č. 148/2010 o prodeji pyrotechnických výrobků uvádí, že ověřování nových 

pyrotechnických výrobků se bude provádět formou posuzování shody (tj. postup, při kterém 

je hodnocena shoda pyrotechnických výrobků se stanovenými základními bezpečnostními 

požadavky na pyrotechnické výrobky). Pokud pyrotechnické výrobky splňují stanovené 

základní bezpečnostní požadavky, vydá úřad pro zkoušení zbraní a střeliva předkladateli 

certifikát. Předkladatel je dále povinen dle nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických 

požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh opatřit pyrotechnické výrobky 

označením CE (viz obr. 4) a příslušnou kategorií nebezpečnosti. 

 

 

Obr. 4: Označení shody [24] 
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7.2 Druhy pyrotechnických výrobků 

Nabídka současného trhu ze sortimentu pyrotechnických výrobků pro zábavní účely 

je velmi široká. Základní druhy pyrotechnických výrobků jsou uvedeny v následujícím 

přehledu: 

• prskavky, fontány, bouchací kuličky a konfety, 

• římské svíce, petardy a dělobuchy, rakety, bengálské ohně, kompakty, 

• válcové pumy, kulové pumy, japonské ohňostroje. 

Stručné charakteristiky základních druhů pyrotechnických výrobků určených 

pro zábavní účely jsou uvedeny níže. Rozdíl mezi jednotlivými druhy zábavní pyrotechniky 

spočívá především v efektech, které tyto výrobky produkují (např. létající, světelné, bouchací, 

dýmové). 

Prskavky 

Jedná se o druh zábavní pyrotechniky, který se vyrábí ze směsi obsahující 4 hlavní 

složky, a to palivo (jemně mleté dřevěné uhlí), oxidovadlo (dusičnan draselný a dusičnan 

barnatý, popř. dusičnan strontnatý), hliníkové nebo železné piliny a pojivo (škrob) [46]. 

Po zapálení prskavky dochází k prudké chemické reakci paliva s oxidovadlem, 

při které vzniká extrémně vysoká teplota, čímž dochází k uvolňování kyslíku. Následně 

dochází k rozžhavení kovových pilin, které reagují na nosném drátě s kyslíkem za vzniku 

oxidu železitého a oxidu hlinitého, což vytváří efekt prskavky (odlétávání a jiskření kovových 

pilin od nosného drátu prskavky, které se slučují se vzdušným kyslíkem) – viz obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Hořící prskavka [47] 
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Fontány 

Jedná se o tělesa (nejčastěji ve tvaru kužele), která jsou naplněná pyrotechnickou složí. 

Svou specifickou stavbou a chemickým složením chrlí jednobarevné i různobarevné plameny 

nebo jiskry se zvukovým efektem. Efekt jednobarevné fontány je znázorněn na obr. 6. 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Hořící fontána [48] 

 

Bouchací kuličky 

Jedná se o druh zábavní pyrotechniky ve tvaru kuliček, které po nárazu o zem 

či pevnou překážku (předmět) explodují (viz obr. 7). 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Bouchací kuličky [49] 

 

Konfety 

Konfety (obr. 8) představují nový a oblíbený prvek žádoucí na společenských akcích, 

oslavách či televizních show. Vystřelovací konfety jsou dostupné v mnoha barevných 

i tvarových variabilitách či způsobu jejich odpalování, z nichž veškeré konfety bývají 

z nehořlavých materiálů. 
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Obr. 8: Vystřelovací konfety [50] 

 

Římské svíce 

Římské svíce (obr. 9) jsou pyrotechnickým výrobkem v podobě papírové trubice nebo 

válce, ve kterém je uložen různý počet světlic, po jejichž zapálení do určité výšky vystřelují 

jednotlivé efekty s určitou časovou prodlevou. Barva světlic je různá, nejčastěji červená, 

zelená, žlutá, modrá či bílá [9]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Římská svíce [51] 

 

Petardy 

Jedná se o pyrotechnické výrobky se světelným a zvukovým efektem. Tyto výrobky 

se zapalují škrtnutím o škrtátko zápalek a poté se odhazují. Petardy jsou zobrazeny na obr. 10. 
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Obr. 10: Petardy [52] 

 

Dělobuchy 

Dělobuchy zvané také dělové rány (obr. 11) jsou zvukově nejsilnějšími 

pyrotechnickými výrobky [9]. Jedná se o válcová tělesa naplněná explozivní složí. 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Dělové rány [53] 

 

Rakety 

Rakety (obr. 12) jsou obvykle složeny z motoru, efektového pouzdra a stabilizátoru, 

kterým je špejle nebo dřevěná tyč. Tyto pyrotechnické výrobky se odpalují z lahve 

nebo trubky. Po jejich odpálení rakety vylétnou vzhůru a vytvoří světelný barevný efekt.  

 

 

 

 

 

Obr. 12: Rakety [54] 
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Bengálské ohně 

Bengálské ohně (obr. 13) jsou směsi oxidačních a redukčních chemikálii (palivo 

a okysličovadlo) a látek barvící plamen [55]. Barva bengálského ohně se odvíjí 

od barvotvorných přísad v pyrotechnické složi. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Bengálské ohně [56] 

 

Kompakty 

Kompakty (obr. 14) jsou v poslední době velmi oblíbenými pyrotechnickými výrobky, 

neboť po jejich zapálení dochází k postupnému vytváření zvukových a barevných světelných 

efektů. Ve většině případů se jedná o kombinaci několika stejných či různých efektových částí 

a jejich těles spojených do jednoho kompaktního celku [8]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Kompakt [57] 

 

Válcové pumy 

Jedná se o pyrotechnické pumy válcového tvaru. Ve spodní části je umístěna výmětná 

náplň oddělená od ostatních částí výrobku lepenkovými vložkami. Výmětnou náplň tvoří 
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černý prach, který je iniciován stopinou z jednotného zápalu. Puma se vystřeluje z moždíře 

válcového tvaru uzavřeného dnem. Zážeh od stopiny přechází přes zpožďovač [58]. Efekt 

válcové pumy je zobrazen na obr. 15. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Efekt válcové pumy [58] 

 

Kulové pumy 

Dno kulatého těla pumy vybíhá v kuželovitý nástavec naplněný výmětnou náplní 

zrněného černého prachu, která se rozsvěcuje stopinou protaženou v mezistění a vyúsťující 

trubkou. Vnitřní tlustostěnná koule je vyplněna drobnozrnným prachem, ve kterém jsou 

uloženy lisované světlice kuliček. Funkční náplň se zažehuje přes zpožďovač. Zážeh probíhá 

jednotnou stopinou. Pumy se vystřelují z moždířů a vytvářejí efekt (viz obr. 16) [59]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Efekt kulové pumy [59] 

 

Japonské ohňostroje 

Japonské ohňostroje jsou charakteristické svou velikostí a především barevností 

světelných efektů (viz obr. 17). 
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Obr. 17: Efekt japonského ohňostroje [60] 

 

Použití některých výše uvedených pyrotechnických výrobků (např. válcové či kulové 

pumy) si vyžaduje další pomocné pyrotechnické výrobky, kterými může být např. zápalnice 

(slouží k získání časového intervalu od zapálení k aktivaci [9]), stopina (slouží pro zážeh 

pyrotechnických složí [9]), komunikační trubice (slouží k sestavování svodů a propojů mezi 

pyrotechnickými výrobky vkládáním stopiny do komunikační trubice [9]) apod. 

 

7.3 Podmínky skladování 

Skladování pyrotechnických výrobků vyplývá z vyhlášky č. 174/1992 Sb. 

Pyrotechnické výrobky musí být skladovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem 

nebyly ohroženy životy a zdraví osob. Jedná se o tyto podmínky skladování pyrotechnických 

výrobků: 

• skladování pyrotechnických výrobků v původních obalech výrobce, 

• skladování pyrotechnických výrobků v suchu, přičemž jejich teplota nesmí 

přesáhnout 40°C, 

• skladování pyrotechnických výrobků odděleně od hořlavých a lehce zápalných 

látek [26]. 

Vyhláška dále stanovuje podmínky skladování pyrotechnických předmětů třídy II a III 

(nově pyrotechnických předmětů kategorie 2 a 3 dle zákona č. 148/2010 Sb.): 

 skladování těchto pyrotechnických předmětů v prodejní místnosti (v nejvyšším 

množství 100 kg, které však nesmí obsahovat více, než 20 kg pyrotechnických 

složí), 
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 skladování těchto pyrotechnických předmětů v příručním skladě s vyloučením stálé 

přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg, které však nesmí obsahovat více, 

než 69 kg pyrotechnických složí [26]. 

Každý sklad s pyrotechnickými výrobky musí být opatřen protipožárními prostředky. 

V těchto prostorách je dále zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
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8 Kriminalita v Moravskoslezském kraji 

Zpracovaná statistická data se týkají krádeží vloupáním do objektu 

v Moravskoslezském kraji. Tento kraj byl vybrán z důvodu, že se nachází v oblasti mého 

bydliště. Vloupání je dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku vniknutí do uzavřeného 

prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení, nebo překonáním jiné jisticí překážky 

s použitím síly. Na obr. 18 znázorňuje ve vybraném kraji modrá křivka počet celkových 

krádeží vloupáním za období let 2000 až 2011. Červená křivka vykresluje celkový počet 

objasněných krádeží v tomtéž období. 

 

 

Obr. 18: Krádeže vloupáním 

 

Na obr. 19 jsou znázorněny škody způsobené vloupáním za období let 2000 až 2011. 

Modrá křivka zobrazuje celkové škody a červená křivka škody zajištěné policií ČR. 

Z průměrných hodnot statistických údajů obou křivek je patrné, že pravděpodobnost zajištění 

škod policií ČR je menší než 2%. 
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Obr. 19: Škody způsobené vloupáním 

 

Území Moravskoslezského kraje je vymezeno územími okresů Bruntál, Frýdek – 

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava – město, jak je patrné na obr. 20.  

 

Obr. 20: Moravskoslezský kraj [61] 
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Krádeže vloupáním v jednotlivých okresech v Moravskoslezském kraji za rok 2011 

jsou blíže specifikovány v tab. 3, z níž je evidentní, že nejmenší kriminalita krádeží 

vloupáním je v okrese Bruntál. Z tohoto důvodu bude objekt, který je určen ke skladování 

zábavní pyrotechniky, umístěn v tomto okrese.  

 

Tab. 3: Krádeže vloupáním v Moravskoslezském kraji 

Okresy 

Moravskoslezského 

kraje 

Krádeže vloupáním 

Zjištěno Objasněno 

Bruntál 538 166 

Frýdek - Místek 1 045 243 

Karviná 2 480 339 

Nový Jičín 750 206 

Opava 836 187 

Ostrava - město 3 096 455 
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9 Základní informace o objektu 

Tato kapitola je věnována základním informacím tykající se objektu určeného 

ke skladování zábavní pyrotechniky (především lokalitou umístění objektu a jeho popisu). 

Objekt určený ke skladování zábavní pyrotechniky je navrhován jako nová stavba. 

9.1 Lokalita umístění objektu 

Chráněný objekt je umístěn v okrese Bruntál, který se rozkládá v severozápadní části 

Moravskoslezského kraje. Svou rozlohou se jedná o největší okres v Moravskoslezském kraji 

a devátý největší v České republice. Nachází se zde celkem 67 obcí, z nichž pouze 9 obcí má 

statut města. Podnebí je mírnější s průměrnou roční teplotou 9°C a ročním srážkovým úhrnem 

do 700 mm. Objekt se nachází v neobydlené oblasti mezi obcemi Staré Město, Světlá Hora 

a Rudná pod Pradědem v nadmořské výšce 600 metrů. Vzdálenost obcí od objektu je přibližně 

3,5 km. Kolem objektu vede silnice II. třídy č. 452. Umístění objektu je znázorněno 

na obr. 21. 

 

Obr. 21: Mapa s umístěním objektu [62] 

 

V případě potřeby zásahu policie ČR se nejbližší policejní stanice nachází ve městě 

Bruntál, na ulici Sladovnická 1472/14, a to ve vzdálenosti 5 km. Nejbližší Hasičský 

záchranný sbor se od chráněného objektu nachází ve vzdálenosti 4,5 km (v obci Bruntál, 

na ulici Zeyerova 15). Dojezdový čas obou složek je odhadován na 8 až 12 minut, 

za předpokladu rychlosti vozidla 60 – 90 km/h a za dobrých klimatických podmínek.  
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9.2 Popis chráněného objektu 

Objekt je určen ke skladování a prodeji zábavní pyrotechniky. Skládá se ze tří budov, 

a to dvou skladů se zábavní pyrotechnikou a administrativní budovy. Rozloha celého areálu je 

9 100 m2, z čehož zastavěnou část tvoří rozloha o výměře 1 800 m2. Na obr. 22 je znázorněna 

situace areálu.  

 

 

Obr. 22: Situace areálu určeného ke skladování a prodeji zábavní pyrotechniky 

 

Administrativní budova 

Administrativní budova je jednopodlažní objekt, který slouží především jako kancelář 

a prodejna zábavní pyrotechniky. V této budově se nachází příruční sklad zábavní 

pyrotechniky, šatna pro zaměstnance, technická místnost, ve které je uloženo vybavení 

pro údržbu areálu a WC.  

Objekt administrativní budovy je zděný, její střešní konstrukce je ocelová, sedlového 

typu. Střešní krytina je z nehořlavého materiálu. Půdorysná plocha budovy je 17 m x 19 m 

(tj. 323 m2). Do objektu jsou vedeny tři vstupy přes bezpečnostní dveře SD 101 od společnosti 

NEXT. Konstrukce dveří je tuhá ocelová s rámem a žebrováním, včetně bezpečnostních 

zárubní SF1. Tyto dveře jsou dvojitě celoplošně pancéřované plechem o šířce 1 mm. První 
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dveře jsou určeny pro prodejnu zábavní pyrotechniky, druhé dveře pro zaměstnance a třetí 

dveře vedou do technické místnosti. Rozměr ocelových dveří je 1 x 2 m. Do příručního skladu 

jsou zabudována ocelová vrata s integrovanými dveřmi. Vrata se otvírají z vnitřní strany 

pomocí přesouvací pojistky, která blokuje vrata ve dvou bodech. Rozměr vrat je 5 x 3,5 m. 

Dveře obsahují pouze standartní cylindrické vložky. Okna budovy jsou plastová o rozměrech 

1,2 x 1,5 m a 0,5 x 0,5 m. Půdorys objektu je součástí přílohy č. 1 diplomové práce. 

Sklad zábavní pyrotechniky kategorie 1, 2, 3 

Sklad je jednopodlažní budova, která je určena pouze ke skladování zábavní 

pyrotechniky kategorie 1, 2, 3, jež představuje středně velké nebezpečí. Jednotlivé 

pyrotechnické předměty ve skladu nesmí obsahovat více, než 250 g všech druhů 

pyrotechnických složí. Manipulovat s těmito předměty může pouze proškolená osoba. Patří 

zde např. prskavky, fontány, bouchací kuličky, římské svíce, rakety, malé italské pumy, 

dělové rány, apod.  

Půdorysná plocha celého skladu je 30 m x 35 m (tj. 1 050 m2). Výška stěn skladu činí 

6 m. Tento sklad je z bezpečnostních a ekonomických důvodů oddělen požární stěnou, která 

rozděluje sklad na dvě části o půdorysné ploše 30 m x 17,5 m (tj. 525 m2), protože, kdyby 

došlo ke vzniku požáru v jedné části skladu, tak druhá část skladu není natolik ohrožena. 

Konstrukce skladu je železobetonová, střecha skladu je plochá se zabudovanými 

střešními světlíky (viz obr. 23), které slouží jako výfuková plocha, která při výbuchu umožní 

pokles tlaku ve skladu. Skla světlíků jsou natřena světlou barvou, aby bylo zamezeno 

průchodu slunečních paprsků. Střešní krytina je z nehořlavého materiálu, aby v případě 

požáru nedošlo k jeho rozšíření.  
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Obr. 23: Sklad zábavní pyrotechniky [63] 

Podlaha skladu je rovná a navazuje na stěny zaoblením bez spár do výšky 0,08 m 

nad podlahou. Povrch podlahy je zhotoven z nejiskřivého materiálu, který je nepropustný, 

bez trhlin a snadno čistitelný. Povrchy vnitřních stěn a stropu jsou upraveny, 

aby bylo umožněno jejich účinné vyčištění. Pro přístup do budovy jsou zabudovány do obou 

částí skladu se zábavní pyrotechnikou ocelová vrata o rozměrech 5 m x 3,5 m, 

jako v příručním skladu (viz příloha č. 2 diplomové práce). 

Sklad zábavní pyrotechniky kategorie 4 

Tento sklad je rovněž jednopodlažní budovou, která je určená pouze pro skladování 

zábavní pyrotechniky kategorie č. 4, jež představuje velké nebezpečí. Tato kategorie 

pyrotechniky je určena pouze pro osoby odborně způsobilé. Patří zde např. létavice, italské 

pumy, kulové pumy, apod. 

Půdorysná plocha skladu je 20 m x 15 m (tj. 300 m2). Výška stěn skladu je 2,5 m. 

Konstrukční řešení skladu je stejné jako v předešlém případě. Kolem obvodu skladu je 1 m 

pás z dlažby, který je odvodněn, a na který navazuje požární pruh široký 5 m. Povrch 

požárního pruhu je zatravněn. Do skladu je zaveden požární vodovod a jsou zde zabudovány 

bezpečnostní dveře SD 121 od firmy NEXT o rozměrech 1 m x 23 m. Půdorys skladu je 

součástí přílohy č. 3 diplomové práce. 
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9.3 Režim pohybu osob 

Pohyb osob v areálu se během roku mění. Největší nápor probíhá koncem roku, tedy 

ve IV. čtvrtletí, kdy je největší prodej zábavní pyrotechniky. Ve čtvrtletí I. až III. je situace 

o něco horší. Otevírací doba prodejny se zábavní pyrotechnikou se odvíjí podle odbytu zboží 

(tzn., že její stanovení záleží na majiteli). Počet zaměstnanců může být různý, avšak 

by neměl překročit 10 zaměstnanců. Klíče od skladů zábavní pyrotechniky se nacházejí 

v kanceláři.  

9.4 Identifikace aktiv 

Mezi předpokládaná aktiva společnosti (viz tab. 4) lze zahrnout dopravní prostředky 

(tj. jeden osobní automobil a dva nákladní automobily pro zásobování a rozvoz zábavní 

pyrotechniky). Dále zde lze zahrnout kancelářský nábytek a kancelářskou techniku, do které 

patří telefony, faxy, kopírky a výpočetní technika. Dále zařízení, která jsou nutná 

pro manipulaci se zábavní pyrotechnikou ve skladu (např. vysokozdvižný vozík, paletový 

vozík nebo univerzální vozík k ruční manipulaci těžkých předmětů). Zařízení, která jsou 

nezbytná pro údržbu celého areálu (např. nářadí, sekačka na trávu, motorová pila apod.). 

V neposlední řadě tvoří nejvýznamnější část aktiv skladovaná zábavní pyrotechnika. 

Obecný odhad množství skladované pyrotechniky pro zábavní účely je značně 

problematické, neboť dostupné statistické údaje se netýkají celkového množství skladované 

zábavní pyrotechniky, ale jen počtu výjezdů Hasičských záchranných sborů k případům 

způsobených pyrotechnickými výrobky v důsledku silvestrovských oslav. Z obecného 

hlediska však lze předpokládat, že množství skladované pyrotechniky bude větší v souvislosti 

s příchodem konce každého roku (v měsíci listopadu a prosinci), tedy před Silvestrem. 
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Tab. 4: Aktiva společnosti 

Aktiva Hodnota majetku 

Dopravní prostředky 780 000 Kč 

Kancelářský nábytek 50 000 Kč 

Kancelářská technika 80 000 Kč 

Zařízení určené k manipulaci ve skladu 155 000 Kč 

Zařízení a stroje k údržbě objektu 25 000 Kč 

Zábavní pyrotechnika 10 000 000 Kč 

Celková hodnota majetku 11 090 000 Kč 

 

Veškerá aktiva společnosti je potřeba chránit před protiprávním jednáním. Riziko 

ohrožení objektu je nutné snižovat na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají 

neúměrným ve srovnání s příslušným omezením rizika (princip ALARA). Z tohoto principu 

vyplývá, že výdaje na zabezpečení, by se měly pohybovat okolo 10 % z hodnoty celkového 

majetku, tedy 1 109 000 Kč. 

9.5 Stávající systém zabezpečení 

Objekt určený ke skladování zábavní pyrotechniky je navrhován jako nový. Z tohoto 

důvodu nejsou kromě ze zákona povinných zásad zajištění skladu žádná speciální stávající 

zabezpečení.  

Zákon č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

požadavky, které se týkají především skladu se zábavní pyrotechnikou kategorie 4, a to 

z důvodů, že vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

definuje tuto kategorii jako výbušné předměty. 

Mezi stávající zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavní pyrotechniky patří 

oplocení kolem celého objektu z profilového ocelového plechu o rozměrech 2,2 m x 1 m. 

Obvod chráněného objektu činí 450 m. Jako nosná konstrukce oplocení slouží ocelové 

sloupky, které jsou zabetonovány do země. Pro vstup do objektu je použito posuvné brány, 

která při otevírání kopíruje plot a nepotřebuje takřka žádný prostor navíc. Pohon brány 
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je řešen pomocí elektromotoru na dálkové ovládání. V případě výpadku elektrického proudu, 

lze pomocí klíče odjistit elektromotor a posuvnou bránu tak ovládat manuálně. Bránu lze 

otevřít buď částečně (pouze pro průchod chodců), nebo celou (např. pro vjezd vozidel).  

Dveře skladu se zábavní pyrotechnikou kategorie 4 jsou vybaveny bezpečnostními 

dveřmi SD 121 od firmy NEXT, které dle normy ČSN EN 1627 splňují bezpečnostní třídu 4. 

Kostra dveří je tuhá ocelová s rámem a žebrováním. Dveře jsou oboustranně celoplošně 

pancéřované a v okolí zámku je pancéřování zesíleno speciálním plechem. Dveře 

jsou osazeny bezpečnostní vložkou EVVA MCS, která má 3 nezávislé mechanické 

a magnetické prvky kontroly kombinace klíče při jednom otočení. Bezpečnostní dveře 

jsou uloženy v bezpečnostní dvojité zárubni SF2A. Dvoudílná konstrukce umožňuje zcela 

přesné osazení zárubně a perfektní funkci dveří s mnohabodovým zamykáním. 

Vstup do skladu zábavní pyrotechniky kategorie 4 je zajištěn PZTS, a to magnetickým 

bezdrátovým detektorem otevření. Detektor komunikuje s ústřednou bezdrátově a je napájen 

z baterií. Umístění dalších prvků PZTS je součástí návrhu po analýze a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik.  
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10 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době 

k dispozici celá řada metodik a softwarových nástrojů [43]. 

K analýze a hodnocení rizik byl nejprve použit Ishikawův diagram, pomocí kterého 

byla identifikována možná rizika. Poté byl proveden výpočet, hodnocení identifikovaných 

rizik metodou „analýzy možností poruch a jejich následků“ FMEA. Následně nejzávažnější 

rizika identifikovaná metodou FMEA budou verifikována analýzou souvztažnosti. 

10.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram tzv. „digram rybí kosti“ nazýván také „digram příčin a následků“ 

se používá pro zjištění příčin určitého problému. Tento diagram umožňuje modelovat 

a strukturovat proces nebo identifikaci možné příčiny problémů. V diagramu jsou graficky 

znázorněny analyzované faktory (příčiny), které způsobují řešený problém (důsledek). Každá 

příčina se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny (viz obr. 24). 

 

Obr. 24: Ishikawův diagram 

Jako důsledek bylo zvoleno ohrožení bezpečnosti v objektu. Ishikawův diagram je 

znázorněn na obr. 25.  
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Obr. 25: Identifikace nebezpečí v objektu metodou Ishikawova diagramu 
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10.2 Analýza možných poruch a jejich následků - FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis neboli FMEA je významnou kvantitativní metodou 

analýzy rizik. Tato analýza je založena na rozboru a způsobu poruch a jejich následků, které 

umožňují hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. 

Analýza možných poruch a jejich následků slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje 

jednoduché poruchy [10]. Vychází z výpočtu míry rizika, která se vypočítává podle 

následující rovnice: 

R = P x N x H  (1) 

Výpočet míry rizika je dán součinem tří parametrů, které jsou objasněny 

v následujících tabulkách. Rozsah těchto parametrů se v normě ČSN EN 60812:2006 techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobu a důsledku poruch (FMEA) 

používá pro průmysl rozpětí (0,10>, v analýze bezpečnosti před protiprávními činy bude 

dostačující použití rozpětí (0,5>.  

Prvním parametrem pro výpočet míry rizika v rovnici je parametr P. Tento parametr 

stanoví pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého až po trvalou 

hrozbu. Celý rozsah je uveden v tab. 5. 

Tab. 5: Pravděpodobnost vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba 

 

Druhý parametr N posuzuje závažnost následků. Stanoví riziko závažnosti z hlediska 

finančního, materiálního, ohrožení osob či životního prostředí. Jednotlivé stupně jsou 

uspořádány od nejmenší způsobené škody, až do nejvyšší škody či ohrožení života 

(viz tab. 6). 
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Tab. 6: Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopnosti, větší škoda 

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda 

 

Třetí parametr v rovnici stanovující míru rizika je odhalitelnost rizika H. Tento 

parametr určuje, jak rychle a jak snadno lze dané riziko či událost zjistit a odhalit v jejím 

počátku. Stupnice začíná možností odhalení již v době spáchání činu a pokračuje do doby 

několika minut, dní nebo může být riziko neodhalitelné (viz tab. 7). 

Tab. 7: Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko, během pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko, den a více 

5 neodhalitelné riziko 

 

Součin parametrů P, N a H tak poskytuje výslednou míru rizika R, která je stanovena 

v intervalu (0,125>. Stupnice míry rizika začíná bezvýznamným rizikem a končí 

nepřijatelným rizikem (viz tab. 8). 
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Tab. 8: Výsledná míra rizika 

R Výsledná míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 nežádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

Vyhodnocení analýzy metodou FMEA je provedeno pomocí Parettova principu 80/20. 

Jednotlivým rizikům podle jejich bodové hodnoty je přiřazeno procentuální vyjádření, tedy 

kumulativní četnost. Kumulativní četnost je dále sčítána od nejvyšších hodnot až do 

celkového součtu 100 %. Rizika s kumulativní četností menší nebo rovna 80 % jsou označena 

za nepřijatelná a je nutné navrhnout další opatření. Zbylá rizika jsou vyhodnocena jako 

přijatelná a jejich stávající opatření jsou dostačující. K výstupu metody FMEA patří grafické 

znázornění hodnot pomocí Parettova diagramu, jehož součástí je Lorenzova křivka [10]. 

Rizika v analýze FMEA byla rozdělena na strukturální a procesní: 

• strukturální rizika vycházejí z principu, který spočívá ve vymezení 

základních stupňů při zajištění fyzické bezpečnosti, tyto stupně představují 

určité hranice, které musí narušitel překonat při postupu v objektu k předmětu 

jeho zájmů, jednotlivé stupně lze rozlišit na perimetrickou, plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu, 

• procesní rizika se odehrávají v systému a podsystému objektu, tykají 

se především fyzické ostrahy a režimových opatření. 

 

Identifikace rizik z hlediska strukturálního 

Hodnoty míry strukturálního rizika jsou uvedeny v tab. 9. Tabulka s výpočtem rizik 

a výčtem možných příčin, poruch a následků, včetně návrhu opatření je uvedena v příloze č. 4 

diplomové práce. 
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Tab. 9: Označení a výpočet strukturálních rizik 

Subsystém Strukturální riziko R R% 

Perimetrická ochrana 

1. Přelezení plotu 48 14,1 

2. Podhrabání plotu 24 7,1 

3. Poškození plotu 18 5,3 

4. Neoprávněný pohyb osob 24 7,1 

Plášťová ochrana 

5. Vniknutí do budovy přes střechu 24 7,1 

6. Vniknuti do budovy přes okna 48 14,1 

7. Vniknutí do budovy přes dveře 36 10,6 

Prostorová ochrana 

8. Požár, výbuch v budově 20 5,9 

9. Výpadek elektrické energie 8 2,4 

10. Vnesení podezřelého předmětu 18 5,3 

11. Poškození PZTS v budovách 18 5,3 

Předmětová ochrana 
12. Odcizení klíčů a dokumentů 36 10,6 

13. Odcizení peněžní hotovosti 18 5,3 

 

Míra tolerance R byla stanovena dle Parettova principu 80/20 na hodnotu 20. Všechna 

identifikovaná strukturální rizika rovná nebo větší než R 20 jsou nepřijatelná a v další části 

této práce budou navrhnuta nová opatření. Pro lepší přehlednost jsou strukturální rizika 

rozdělena do subsystému a nepřijatelná rizika vyznačeně červenou barvou. 

Grafický výstup strukturálních rizik řešeného metodou FMEA je zobrazen na obr. 26. 

Představuje Parettův diagram a Lorenzovou křivku kumulativní četnosti. 
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Obr. 26: Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska 

 

Mezi strukturální rizika, která spadají do stanoveného limitu 80 %, patří přelezení 

a podhrabání plotu, neoprávněný pohyb osob po objektu, vniknutí do budovy přes okna, 

dveře, střechu, požár nebo výbuch v budově a odcizení klíčů a dokumentů.  

 

Identifikace rizik z hlediska procesního 

Hodnoty míry procesního rizika jsou uvedeny v tab. 10. Tabulka s výpočtem rizik 

a výčtem možných příčin, poruch a následků, včetně návrhu opatření je uvedena v příloze č. 4 

diplomové práce. 
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Tab. 10: Označení a výpočet procesních rizik 

Subsystém Procesní riziko R R% 

Režimová ochrana 

1. Vynášení pyrotechnických výrobků 

zaměstnanci 
36 9,7 

2. Poškození pyrotechnických výrobků 27 7,2 

3. Spolupráce zaměstnance s pachatelem 32 8,6 

4. Neuvedení PZTS v činnost 36 9,7 

5. Ztráta klíčů 48 12,9 

6. Vyzrazení výkresové dokumentace 36 9,7 

7. Vyzrazení umístění MZS 24 6,4 

8. Vyzrazení umístění PZTS 24 6,4 

9. Vyzrazení interních předpisů 16 4,3 

10. Vyzrání přístupových kódů a hesel 18 4,8 

Požár, výbuch v 

objektu 

11. Nedopalek  24 6,4 

12. Úmyslné založení 16 4,3 

13. Nedodržení BOZP 36 9,7 

 

V případě procesního hlediska je vypočtena míra rizika R 27. Všechna identifikovaná 

rizika mající větší nebo rovnou hodnotu míry rizika R 27 jsou nepřijatelná a v další části práce 

budou navrhnuta nová opatření. Opět jsou rizika rozdělena do subsystémů a nepřijatelná 

rizika pro přehlednost zvýrazněna červenou barvou.  

Grafický výstup strukturálních rizik řešeného metodou FMEA je zobrazen na obr. 27.  
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Obr. 27: Grafický výstup rizik z procesního hlediska 

 

Mezi procesní rizika, která spadají do stanoveného limitu 80 %, patří ztráta klíčů, 

vynášení pyrotechnických výrobků zaměstnanci, neuvedení PZTS v činnost, vyzrazení 

výkresové dokumentace, nedodržení BOZP, spolupráce zaměstnance s pachatelem 

a poškození pyrotechnických výrobků. 

10.3 Hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace předchozí analýzy, byla použita metoda hodnocení rizika, 

a to analýza souvztažnosti. Metoda je vhodná k posouzení celých objektů a slouží k hledání 

vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. 

Prvním krokem metody je vyhledání zdrojů potenciálního rizika. Pro tuto metodu bylo 

použito 20 nejzávažnějších rizik ze strukturálního a procesního hlediska vyhodnocené 

metodou FMEA (viz tab. 11). V dalším kroku byla sestavena tabulka a matice 

s identifikovanými riziky. Na ose x a y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika. Pokud 

se rizika vzájemně ovlivňují, byla zvolena jednička, v opačném případě nulu (viz tab. 12).  
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Tab. 11: Výčet rizik použitých v analýze souvztažnosti 

Číslo Rizika Číslo Rizika 

1 Přelezení plotu 11 
Vynášení pyrotechnických výrobků 

zaměstnanci 

2 Podhrabání plotu 12 Poškození pyrotechnických výrobků 

3 Neoprávněný pohyb osob 13 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

4 Vniknutí do budovy přes střechu 14 Neuvedení PZTS v činnost 

5 Vniknuti do budovy přes okna 15 Ztráta klíčů 

6 Vniknutí do budovy přes dveře 16 Vyzrazení výkresové dokumentace 

7 Požár, výbuch v budově 17 Nedodržení BOZP 

8 Odcizení klíčů a dokumentů 18 Vyzrazení umístění MZS 

9 Vnesení podezřelého předmětu 19 Vyzrazení umístění PZTS 

10 Odcizení peněžní hotovosti 20 Nedopalek 

 

Tab. 12: Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

Rb Ra 

č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Kar 

1 
 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 

2 0 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 

3 1 1 
 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 13 

4 1 1 1 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10 

5 1 1 1 0 
 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 11 

6 1 1 1 0 0 
 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 

7 0 0 0 1 1 1 
 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 

8 0 0 0 0 0 1 0 
 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
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9 0 0 1 0 1 1 1 1 
 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 

10 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8 

11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

12 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 1 0 0 1 6 

13 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
 

1 0 1 0 1 1 0 9 

14 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 6 

15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 4 

16 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

0 1 1 0 6 

17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
 

0 0 1 5 

18 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 6 

19 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 

0 8 

20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

3 

Krb 5 6 11 9 11 14 7 6 7 8 3 3 13 7 6 5 3 10 8 5 
 

 

Poté byly v jednotlivých řádcích a sloupcích sečteny zapsané hodnoty a vypočítány 

koeficienty Kar a Krb, dle rovnic (2) a (3), které jsou zapsány v tab. 13. Tyto koeficienty určují 

procentuální vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra.  

K = [ ∑ × 100   (2) 

K = [ ∑ × 100]   (3) 

 

Tab. 13: Stanovení koeficientu rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar (%) 37 37 68 53 58 68 37 26 53 42 16 32 47 32 21 32 26 32 42 16 

Krb (%) 26 32 58 47 58 74 37 32 37 42 16 16 68 37 26 26 16 53 42 26 
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Vypočítané koeficienty jsou výchozí pro grafické zpracování analýzy. Graf analýzy 

je rozdělen do čtyř kvadrantů osami O1 a O2. Polohy os se stanoví podle vzorců (4) a (5) 

na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují 

závažnost uvedených rizik. Jejich klasifikace je uvedena v tab. 14.  

Tab. 14: Závažnost jednotlivých oblastí v matici rizik 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV oblast relativní bezpečnost 

 

Výpočet osy matice: 

O = 100 − 	 × s	[%]   (4) 

O = 100 − 	 × s	[%]   (5) 

 

KarMIN = 16 – nejnižší hodnota Kar  KbrMIN = 16 - nejnižší hodnota Kbr 

KarMAX = 68 – nejvyšší hodnota Kar  KbrMAX = 74 - nejvyšší hodnota Kar 

 

Podle výše uvedených vzorců jsou vypočteny polohy os O1 = 58% a O2 = 54%, tyto 

osy jsou zaneseny do grafu obr. 28.  
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Obr. 28: Matice rizik 

Do oblasti zvýšeného rizika tj. I a II oblast patří rizika označena pod čísly 3, 5, 6, 13. 

Podle tab. 11 se jedná o neoprávněný pohyb osob po areálu. Narušení pláště objektu, 

a to vniknutím dveřmi nebo okny a spolupráce zaměstnance s pachatelem. 

10.4 Vyhodnocení bezpečnostních analýz 

V analýze a hodnocení bezpečnostních rizik byl nejprve použit Ishikawův diagram, 

díky kterému byly zjištěny příčiny ohrožení bezpečnosti objektu. 

Poté byl proveden výpočet míry rizika již identifikovaných příčin metodou FMEA. 

V této metodě byla rozdělena rizika na strukturální a procesní. Mezi nepřijatelná rizika, pro 

která je nutno navrhnou další opatření, patří překonání perimetru, a to buď přelezením 

či podhrabáním, narušení pláště budovy, a to přes okno, dveře nebo střechu, odcizení klíčů 

a dokumentů, neoprávněný pohyb osob po areálu a v poslední řadě požár, výbuch v budově. 

Do nepřijatelných rizik z procesního hlediska patří ztráta klíčů, vynášení pyrotechnických 

předmětů zaměstnanci, neuvedení PZTS v činnost, vyzrazení výkresové dokumentace, 

nedodržení BOZP, spolupráce zaměstnance s pachatelem a poškození pyrotechnických 

výroků při manipulaci ve skladu.  

Závěrem hodnocení bezpečnostních rizik bylo pro verifikaci metody FMEA použito 

hodnocení metodou souvztažnosti. Tato metoda potvrdila správnost předchozí metody.  

Pomocí provedených analýz a hodnocení bezpečnostních rizik byl navrhnut účinný 

systém zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavní pyrotechniky. 
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11 Návrh komplexního zabezpečení 

Cílem této kapitoly je navrhnout komplexní řešení zabezpečení objektu určeného 

ke skladování zábavní pyrotechniky. Při návrhu se vycházelo z analýz a hodnocení 

bezpečnostních rizik, protože identifikovaná nepřijatelná rizika je potřeba eliminovat 

na akceptovatelnou úroveň. 

11.1 Mechanické zábranné systémy 

Pro eliminaci rizika přelezení plotu, který je tvořen z profilového ocelového plechu 

o výšce 2,2 m bylo navrženo použití ostnatého drátu MOTTO PVC upevněného 

na jednoramenném nástavci ve třech řadách vychýleného pod úhlem 45° směrem od objektu. 

Tento ostnatý drát je povrchově upraven polyvinylchlorid neboli PVC. Skládá se ze dvou 

zkroucených nosných drátů a čtyř ostnů vzdálenými vždy 0,1 m mezi sebou. Průměr drátu je 

2 mm a je znázorněn na obr. 29.  

 

Obr. 29: Ostnatý drát MOTTO PVC[64] 

Pro montáž vrcholové zábrany kolem celého objektu, jehož obvod činí 450 m, je 

zapotřebí tří řad přibližně 1 350 m ostnatého drátu. Ostnatý drát je na oplocení upevněn 

pomocí ramen, která jsou namontována na ocelové sloupky oplocení vzdálených 3 m od sebe. 

Délka ramene je 0,45 m a je určeno pro tři řady ostnatého drátu. Ostnatý drát je použit 

i u vstupní brány do objektu, ale je aplikován na ramena svislá. Celkový počet ramen 

potřebných pro montáž ostnatého drátu činí přibližně 150 ks. Cenová kalkulace obou položek 

je znázorněna v tab. 15.  

Druhým ohrožením perimetrické ochrany je riziko podhrabání plotu. V případě 

měkkého podlaží je nutno oplocení vždy doplnit podhrabovými deskami. Bylo navrženo 

použití podhradbové desky vyrobené z vibrolitého betonu, které jsou armovány ocelovou 

výztuží. Rozměr desek je 3 x 0,3 x 0,05 m. Celkový počet potřebný k efektivnímu 

zabezpečení podhrabání plotu je přibližně 150 desek. K uchycení desek je potřeba držáků. 
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Tyto držáky podhrabových desek jsou vyrobeny ze zinkovaného plechu. Bude jich potřeba 

přibližně 150 ks. Jejich hodnota je vyčíslena v tab. 15. 

K zamezení neoprávněnému pohybu osob po areálu je doporučeno oddělení přístupové 

cesty do prodejny plotem (viz obr. 30). Celková délka plotu, která je potřeba vybudovat činí 

25 m. Plot je uchycen na sloupky PILOFOR Zn, které jsou zabetonovány do země. Sloupek je 

hranol o rozměrech 0,06 x 0,06 m a celkové délce 2,4 m. K vybudování oplocení je zapotřebí 

11 sloupků. Jako výplň plotu je navrženo použití panelů PILIFOR LIGHT Zn o rozměrech 2,5 

x 2 m a velikosti ok 0,2 x 0,0625 m. Pro celkové oplocení je zapotřebí 10 panelů. Pro přístup 

do objektu je navrženo vybudování branky, čímž bude zcela oddělen prostor, který je 

nepřístupný veřejnosti. Branka je vyrobena z profilového ocelového plechu o rozměru 2,2 m x 

1 m a je vybavena cylindrickou vložkou FAB 100 a také vrcholovou zábranou z ostnatého 

drátu. Cenová kalkulace návrhu oplocení je uvedena v tab. 15.  

 

Obr. 30: Situace objektu se zakresleným novým oplocením 

Další velkou hrozbou narušení pláště objektu je vniknutí narušitele do budovy přes 

okna. Z přední části objektu - okna prodejny s pyrotechnickými předměty jsou doporučeny 

zajistit s estetických důvodů bezpečnostní folií SCX od firmy NEXT o tloušťce 0,35 mm. 

Její instalaci lze zabránit jednak prohozením předmětu oknem, ale i znesnadnění vniknutí 

případného narušitele. Při rozbití okenní výplně se sice objeví praskliny, ale popraskané sklo 

zůstává nalepené na fólii. Nehrozí vysypání střepů ani pořezání osob. V místnosti se nacházejí 

dvě okna o rozměrech 1,2 x 1,5 m. Bezpečnostní fólie je vyráběna o šířce 1,83 m. 

Pro zabezpečení dvou oken je zapotřebí 3 m2 této bezpečnostní fólie. Zbylá okna jsou 

doporučena zabezpečit pevnými mřížemi. Mříže představují jednu z nejstarších 

a nejúčinnějších klasických mechanických zábran. Kotvící tyče mříže jsou na konci ohnuty 
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do pravého úhlu a následně zasazeny do čela zdi. Rám mříží je tvořen plochou oceli 0,01 x 

0,02 m a výplň mříží čtvercovou ocelí 0,01 x 0,01 m. Povrch mříží je ošetřen nátěrem. Cena 

pevných mříží se odvíjí od plochy okenních otvorů. V budově se nachází čtyři o rozměrech 

1,2 x 1,5 m a tři okna 0,5 x 0,5 m. Celková plocha, která přijde opatřit pevnými mřížemi je 

8 m2. Vyčíslení hodnoty bezpečností fólie a použitých mříží je uvedena v tab. 13. 

Dalším rizikem narušení plášťové ochrany je vniknutí narušitele do budovy 

přes dveře. Je zapotřebí zajistit jednak integrované dveře vrata do příslušných skladů, ale také 

dveře vedoucí do administrativní budovy. U všech vchodových dveří je doporučeno použít 

cylindrické vložky s ochranou proti odvrtání tělesa i válce vložky EVVA GPI-CR. Dále je 

doporučeno použít vrchní dveřní kování S101 od firmy NEXT, které bude chránit 

mechanismus zámků před hrubým násilím a především před rozlomením cylindrické vložky. 

U vstupních dveří do prodejny je kování v provedení klika – klika a u zbylých dveří 

v provedení madlo – klika. Vrchní dveřní kování i cylindrická vložka je dle normy ČSN EN 

1627 certifikována v bezpečnostní třídě 3. Proti násilnému vysazení dveřního křídla 

z venkovní strany je doporučeno použít mechanické zábrany proti vysazení dveří. Zábrany 

budou použity jednak u všech vchodových dveří, tak i u vrat příručního skladu a skladu 

kategorie 1, 2, 3. Náklady na zabezpečení dveří jsou uvedeny v tab. 15. 

Pro riziko odcizení klíčů nebo dokumentace je navržena montáž skříňového trezoru 

NTD 2 (viz obr. 31), který bude umístěn do kanceláře administrativní budovy. Trezor je dle 

normy ČSN EN 1143-1+A1 certifikován pro bezpečnostní třídu I a je určen pro bezpečnou 

úschovu peněžní hotovosti, písemností, drobných zbraní a jiných cenných předmětů. Ukotvení 

trezoru bude realizováno k podlaze, k tomuto účelu jsou kotevní otvory v plášti trezoru. 

Výška trezoru je 0,8 m, šířka 0,6 m a hloubka 0,5 m. V mezistěnách korpusu trezoru 

je ohnivzdorná výplň. Trezor je osazen elektronickým zámkem MAUER. Finanční hodnota 

trezoru je uvedena v tab. 15. 
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Obr. 31: Skříňový trezor NTD 2[65] 

Obr. 32: Finanční zhodnocení návrhu mechanických zábranných systémů 

č.  Název položky Množství  Cena [ks/m] Celková cena 

1 Ostnatý drát MOTTO PVC 100m 14 ks 900 Kč 12 600 Kč 

2 Držák ostnatého drátu 150 ks 85 Kč 12 750 Kč 

3 Betonová podhrabová deska 150 ks 438 Kč 65 700 Kč 

4 Držák betonové podhrabové desky Zn  150 ks 110 Kč 16 500 Kč 

5 Plotové sloupky PILOFOR Zn 11 ks 490 Kč 5 390 Kč 

6 Plotový panel PILIFOR LIGHT Zn 10 ks 650 Kč 6 500 Kč 

7 Branka 1 ks 3 500 Kč 3 500 Kč 

8 Bezpečnostní fólie SCX 3 m2 690 Kč 2 070 Kč 

9 Pevné mříže oken 8 m2 1 100 Kč 8 800 Kč 

10 Cylindrické vložky EVVA GPI-CR 6 ks 880 Kč 5 280 Kč 

11 Vrchní dveřní kování S101  6 ks 2 500 Kč 15 000 Kč 

12 Zábrany proti vysazení dveří 9 ks 45 Kč 405 Kč 

13 Skříňový trezor NTD 2 1 ks 31 596 Kč 31 596 Kč 

Celkem 186 091 Kč 
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11.2 Elektronické bezpečnostní systémy 

K střežení objektu poplachovým systémem byla vybrána společnost Jablotron s.r.o., 

a to moderní bezdrátový zabezpečovací systém Oasis. Instalace jednotlivých prvků je snadná, 

není potřeba žádné výrazné sekání a vrtání do zdí. Bezdrátové prvky komunikují 

kryptovaným protokolem v pásmu 868 MHz na vzdálenost několika stovek metrů. Je 

navrženo použít hybridní ústřednu JA-82K, na kterou lze připojit až 50 adres pro přiřazení 

prvků. Prvkem lze chápat použití detektoru, klávesnice, dálkového ovladače, sirény nebo 

drátového vstupu. Ústředna je vybavena komunikátorem GSM JA-82Y, který umožňuje 

dálkový přístup do systému pomocí telefonu nebo internetu, předává data na PCO a provádí 

hlášení poplachu telefonní linkou pomocí hlasových zpráv nebo SMS zpráv. Tato ústředna je 

umístěna v kanceláři administrativní budovy. Napájení ústředny je dle normy ČSN EN 50131-

6 řešeno typem A, což je základní napájecí zdroj (síťový zdroj) a náhradní zdroj dobíjený 

(akumulátor dobíjený). 

U dveří prodejny z vnitřní strany je umístěna bezdrátová klávesnice JA-81F 

(viz obr. 33), která slouží k ovládání a programování systému. Klávesnice je vybavena 

čtečkou přístupových karet. 

 

 

Obr. 33: Bezdrátová klávesnice JA-81F[66] 

Okna a vstupní dveře jsou zajištěny magnetickým detektorem otevření dveří JA-83M. 

Detektor se skládá z vysílače, který se montuje na pevnou část dveří (okna) a magnetu, který 

se umisťuje na pohyblivou část. V technické místnosti, WC a střešních světlíků je 

namontován detektor rozbití skla JA-85B. Tento detektor rozezná rozbití okna do vzdálenosti 

9 m. Oba zmíněné detektory jsou zobrazeny na obr. 34. 
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Obr. 34: a) magnetický detektor otevření JA-83M, 

b) detektor rozbití skla JA-85B [70][71] 

Prostor v administrativní budově bude chráněn pasivními infračervenými čidly 

označována jako PIR čidla. Je navrženo použití bezdrátových kombinovaných detektorů PIR 

s duálním senzorem rozbití skla JA-80PB. Namontují se na stěnu nebo do rohu místnosti 

ve výšce přibližně 2,5 m nad úrovní podlahy. V zorném poli PIR čidel se nenacházejí žádné 

předměty s teplotou blízkou lidskému tělu, které by se pohybovaly, a tím vyvolaly falešný 

poplach. Čidlo je opatřeno fresnelovou čočkou JS-7906, která pokrývá podlahu do vzdálenosti 

12 m. Senzor rozbití skla je schopen rozeznat rozbití okna na 9 m. Ve skladových prostorech 

je navrženo použití PIR čidlo JA-80P. Detektor je vybaven fresnelovou čočkou JS-7904, která 

je určena pro dlouhé chodby. Střední lalok má dosah až 20 m. 

Dále je navrženo použití venkovní bezdrátové sirény JA-80A (viz obr. 35), jejímž 

hlavním úkolem je odradit narušitele psychologickým účinkem od pokračování v jeho 

započaté činnosti. Siréna bude namontována na svislou venkovní stěnu, blikačem směrem 

dolů. Při poplachu začne siréna houkat a blikat. Hlasitost sirény se při zapnutí postupně 

zvyšuje až na maximální hodnotu. Siréna houká maximálně 3 minuty, ale blikač bliká ještě 

dalších 30 minut po vyhlášení poplachu. Dojde-li k zrušení probíhajícího poplachu, činnost 

sirény se okamžitě ukončí. 
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Obr. 35: Bezdrátová venkovní siréna JA-80A [69] 

K odrazení pachatele je doporučeno použít na vstupu do administrativní budovy 

venkovní atrapu bezpečnostní kamery DUMMY 3. Tato atrapa nelze rozeznat od funkční 

kamery. Má podsvícení a blikající kontrolku LED, která kameře dodává zcela realistický 

vzhled funkční kamery. Napájení blikající kontrolky je realizováno z baterie. Maketa kamery 

se instaluje na pevný podklad a na dobře viditelné místo, aby o ní každý věděl. Na obr. 36 je 

zobrazena atrapa kamery. 

 

Obr. 36: Atrapa bezpečnostní kamery DUMMY 3 [67] 

Na magnetickém detektoru otevření dveří, který se nachází na vstupních dveřích 

do prodejny je zapotřebí nastavit odchodové a příchodové zpoždění. Důvodem je, aby nedošlo 

k aktivaci systému hned po odevření dveří, ale aby uživatel byl schopny deaktivovat systém 

na klávesnici svou přístupovou kartou a obráceně. Odchodové a příchodové zpoždění 

bude nastaveno na 30 sekund.  

Veškeré bezdrátové prvky PZTS, které jsou navrhnuty k zabezpečení objektu 

určeného ke skladování zábavní pyrotechniky, spadají dle normy ČSN EN 501-1 do 2 stupně 

zabezpečení. Bezdrátové prvky PZTS jsou napájené lithiovými bateriemi BAT-80 Jablotron 

6V, jejichž životnost se pohybuje přibližně kolem 3 let. V přílohách č. 5, 6 a 7 diplomové 

práce jsou jednotlivé prvky PZTS zakresleny. Finanční zhodnocení jednotlivých prvků 

elektronického zabezpečovacího systému je uvedeno v tab. 15. 
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Tab. 15: Finanční zhodnocení prvků elektronického zabezpečovacího systému 

č. Název položky Množství Cena [ks/m] Celková cena 

1 Ústředna JA-82K 1 ks 1 548 Kč 1 548 Kč 

2 Komunikátor GSM JA-82Y 1 ks 6 996 Kč 6 996 Kč 

3 Klávesnice JA-81F 1 ks 2 904 Kč 2 904 Kč 

4 PIR detektor + detektor rozbití skla 4 ks 2160 Kč 8 640 Kč 

5 PIR detektor JA-80P 3 ks 1 582 Kč 4 746 Kč 

6 Detektor tříštění skla JA-85B 5 ks 1 188 Kč 5 940 Kč 

7 Magnetický detektor otevření JA-83M 15 ks 1 006 Kč 15 090 Kč 

8 Externí siréna s majákem JA-80A 1 ks 2 976 Kč 2 976 Kč 

9 Atrapa bezpečnostní kamery DIMMY 3 1 ks 295 Kč 295 Kč 

Celkem 49 135 Kč 

 

11.3 Ochrana objektu před požárem 

Ve skladech se nachází nejcennější majetek společnosti, a to zábavní pyrotechnika. 

Z tohoto důvodu by měly být prostory zabezpečeny EPS. Tento systém včasně signalizuje 

vzniklé ohnisko požáru. K detekci je navrženo použití multisenzorového hlásiče S.9100. 

Tento hlásič má integrovaný ionizační, optický a teplotní senzor, díky kterým se stává velice 

spolehlivým detektorem. Je schopný hlídat plochu 120 m2. Hlásiče jsou instalovány na strop 

místností. Dále je doporučeno instalovat u každého vchodu ve výšce 1,5 m nad podlahou 

z vnitřní strany skladu tlačítkové hlásiče S.9100, které budou sloužit k vyhlášení poplachu 

osobou, která vyhodnotí nebezpečnou situaci. K signalizaci úsekového poplachu je 

doporučena siréna s majákem esserbus PLUS. Vedení hlásičů k ústředně bude realizováno 

pomocí instalačního kabelu určeného pro požární hlásiče J-Y(St)Y. K vyhodnocování požární 

situace ve střeženém prostoru je navrženo použití jedné smyčkové ústředny DF 6000, která je 

vybavena komunikátorem pro datový přenos na PCO. Ústředna zajišťuje dva režimy „DEN“ 

a „NOC“. Při režimu „DEN“ signalizuje ústředna na podnět ze samočinných hlásičů požáru 

úsekový poplach, obsluha má za úkol ověřit, zda se jedná o požár a poté se provádí dálkový 
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přenos informace. Na podnět z tlačítkových hlásičů požáru se vyhlašuje úsekový poplach 

a hned dochází k dálkovému přenosu informace. Při režimu „NOC“ signalizuje ústředna EPS 

na podnět ze samočinných i tlačítkových hlásičů požáru současně úsekový poplach a dálkový 

přenos informace. Umístění prvků EPS je zakresleno v přílohách 5, 6 a 7. Hodnota prvků EPS 

je vyčíslena v tab. 17. 

Dále je navrženo použití ve skladech a prodejně zábavní pyrotechniky hasicích 

pěnových přístrojů VP 9 TNC (viz obr. 37), které jsou určeny na pevné a kapalné látky. 

Hasicí přístroje obsahují 9 litrů náplně. Přístroje budou umístěny tak, aby byly snadno 

viditelné a volně přístupné. Hasicí přístroje se umístí na svislé stavební konstrukce, 

a to ve výšce, aby rukojeť nepřesahovala 1,5 m nad podlahou. 

 

Obr. 37: Pěnový hasicí přístroj VP 9 TNC [68] 

 

Do kanceláře je dále navrženo použití práškového hasicího přístroje P6Th. Hasicí 

přístroj obsahu 6 kg hasicího prášku ABC. Přístroj je vhodný k hašení elektrického zařízení 

pod proudem. Umístění přístroje bude stejné jako v předešlém případě. 

Dále je navrženo do jednotlivých skladovacích prostor provedení protipožárního 

izolačního nástřiku TERFIX P. Tato protipožární směsná izolační omítka (nástřik) je určena 

na železobetonové prvky k zvýšení požární odolnosti. Nástřik bude proveden na stropy skladů 

o tloušťce 9 mm. Cena nástřiku se pohybuje kolem 150 Kč za m2. Finanční zhodnocení 

nástřiku je uvedeno v tab. 16. 
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Tab. 16: Finanční zhodnocení ochrany objektu před požárem 

č. Název položky Množství Cena [ks/m] Celková cena 

1 Multisenzorový hlásič S.9100 12 ks 3 556 Kč 42 672 Kč 

2 Tlačítkový hlásič S.9100 4 ks 2 229 Kč 8 916 Kč 

3 Ústředna DF 6000 1 ks 30 645 Kč 30 645 Kč 

4 Siréna esserbus PLUS 1 ks 1 780 Kč 1 780 Kč 

5 Kabel J-Y(St)Y (100) 1 ks 480 Kč 480 Kč 

6 Hasicí přístroj pěnový VP 9 TNC 5 ks 1 785 Kč 8 925 Kč 

7 Hasicí přístroj práškový P6Th 1 ks 1 146 Kč 1 146 Kč 

8 Nástřik TERFIX P 990 m2 150 Kč 148 500 Kč 

Celkem 243 064 Kč 

 

11.4 Ochrana objektu před případným výbuchem 

Dojde-li k výbuchu ve skladovacích prostorách, tak prvotní ochrana je zajištěna 

střešními světlíky, které slouží jako výfuková plocha. Tato plocha umožní rychlý pokles tlaku 

ve skladu.  

Pro zvýšení ochrany je navrženo použití kolem skladu se zábavní pyrotechnikou 

kategorie 4 ochranného valu. Tento val je v podstatě ochranný násyp, který má za úkol 

ochránit okolí proti účinkům výbuchu. Ochranný val bude zřízen jako jednostranně otevřený 

a zhotoven ze zeminy. Pata ochranného valu bude ve 2 m vzdálenosti od stěny skladu. Sklon 

valu bude 40° a šířka v koruně 0,5 m. Výška ochranného valu je 2,5 m, tedy shodná s úrovní 

střešní římsy. Průchod bude zřízen u vchodových dveří. Šířka průchodu je 1,5 m. 

Ve vzdálenosti 1 m od vnější paty ochranného valu proti ústí průchodu bude vybudován další 

ochranný val, překrývající ústí průchodu ve všech směrech o 1,5 m. Plocha ochranných valů 

je zatravněna. Náklady spojené na vybudování ochranného valu zahrnují především terénní 

úpravy a dovoz zeminy. Po konzultaci s odborníky je odhadováno, že celkové náklady 

na vybudování ochranného valu by neměla přesáhnout 50 000 Kč. Na obr. 38 je ochranný val 

zakreslen. 
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Obr. 38: Situace se zakresleným ochranným valem 

 

11.5 Zhodnocení návrhu komplexního zabezpečení 

Celkové finanční náklady na komplexní zabezpečení objektu určeného ke skladování 

zábavní pyrotechniky činí 528 290 Kč. Musí se však brát na zřetel, že cena zabezpečení 

je pouze orientační, nezahrnuje náklady spojené s dopravou a montáží jednotlivých prvků 

zabezpečení. Výdaje na zabezpečení nepřesahují 10 % z celkové hodnoty majetku (ALARA).  

Zabezpečení je navrhnuto pro nový objekt, proto se dá předpokládat, že aktiva 

společnosti nebudou ze začátku podnikání tak velká a objednavatel nebude disponovat 

nutnými finančními prostředky k provedení komplexního zabezpečení. Z toho důvodu je 

doporučeno provedení zabezpečení ve třech variantách, které na sebe navzájem navazují. 

První varianta bude zahrnovat především zabezpečení MZS, a to zabezpečení 

perimetru proti přelezení a podhrabání plotu, dále budou zabezpečeny prvky plášťové 

ochrany. Okna bezpečnostní fólií a mřížemi, dveře budou upraveny bezpečnostními prvky. 

Aby mohl být střežen sklad se zábavní pyrotechnikou kategorie 4, bude v administrativní 

budově instalována ústředna PZTS s komunikátorem GSM a klávesnicí k ovládání systému. 

V objektu bude dále instalována EPS a budou umístěny hasicí přístroje. Finanční zhodnocení 

této varianty je znázorněno v tab. 17. 
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Tab. 17: Finanční zhodnocení první varianty 

č. Název položky Množství Cena [ks/m] Celková cena 

1 Ostnatý drát MOTTO PVC 100m 14 ks 900 Kč 12 600 Kč 

2 Držák ostnatého drátu 150 ks 85 Kč 12 750 Kč 

3 Betonová podhrabová deska 150 ks 438 Kč 65 700 Kč 

4 Držák betonové podhrabové desky Zn 150 ks 110 Kč 16 500 Kč 

8 Bezpečnostní fólie SCX 3 m2 690 Kč 2 070 Kč 

9 Pevné mříže oken 8 m2 1 100 Kč 8 800 Kč 

10 Cylindrické vložky EVVA GPI-CR 6 ks 880 Kč 5 280 Kč 

11 Vrchní dveřní kování S101 6 ks 2 500 Kč 15 000 Kč 

12 Zábrany proti vysazení dveří 9 ks 45 Kč 405 Kč 

13 Ústředna JA-82K 1 ks 1 548 Kč 1 548 Kč 

14 Komunikátor GSM JA-82Y 1 ks 6 996 Kč 6 996 Kč 

15 Klávesnice JA-81F 1 ks 2 904 Kč 2 904 Kč 

16 Multisenzorový hlásič S.9100 12 ks 3 556 Kč 42 672 Kč 

17 Tlačítkový hlásič S.9100 4 ks 2 229 Kč 8 916 Kč 

18 Siréna esserbus PLUS 1 ks 1 780 Kč 1 780 Kč 

19 Ústředna DF 6000 1 ks 30 645 Kč 30 645 Kč 

20 Kabel J-Y(St)Y (100) 1 ks 480 Kč 480 Kč 

21 Hasicí přístroj pěnový VP 9 TNC 5 ks 1 785 Kč 8 925 Kč 

22 Hasicí přístroj práškový P6Th 1 ks 1 146 Kč 1 146 Kč 

Celkem 245 117 Kč 

 

V druhé variantě je doporučeno rozšíření PZTS o PIR detektory, detektory tříštění 

skla, magnetické detektory otevření, externí sirénu a atrapu bezpečnostní kamery. Dále 

vybudování oplocení, které zamezí neoprávněnému pohybu osob po areálu v době otevírací 
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doby prodejny se zábavní pyrotechnikou. V poslední řadě tohoto kroku doporučuji montáž 

skříňového trezoru k uschování cenností. Finanční zhodnocení je zobrazeno v tab. 18. 

 

Tab. 18: Finanční zhodnocení druhé varianty 

č. Název položky Množství Cena [ks/m] Celková cena 

1 Plotové sloupky PILOFOR Zn 11 ks 490 Kč 5 390 Kč 

2 Plotový panel PILIFOR LIGHT Zn 10 ks 650 Kč 6 500 Kč 

3 Branka 1 ks 3 500 Kč 3 500 Kč 

4 Skříňový trezor NTD 2 1 ks 31 596 Kč 31 596 Kč 

5 PIR detektor + detektor rozbití skla 4 ks 2 160 Kč 8 640 Kč 

6 PIR detektor JA-80P 3 ks 1 582 Kč 4 746 Kč 

7 Detektor tříštění skla JA-85B 5 ks 1 188 Kč 5 940 Kč 

8 Magnetický detektor otevření JA-83M 15 ks 1 006 Kč 15 090 Kč 

9 Externí siréna s majákem JA-80A 1 ks 2 976 Kč 2 976 Kč 

10 
Atrapa bezpečnostní kamery DIMMY 

3 
1 ks 295 Kč 295 Kč 

Celkem 84 673 Kč 

 

V poslední (tedy třetí variantě) je doporučeno použití na stropy skladovacích prostor 

ke zvýšení požární odolnosti železobetonových konstrukcí nástřik TERFIX P. Dále je 

navrženo kolem skladu zábavní pyrotechniky kategorie 4 vybudování ochranného valu. 
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Tab. 19: Finanční zhodnocení třetí varianty 

č. Název položky Množství Cena [ks/m] Celková cena 

1 Nástřik TERFIX P 990 m2 150 Kč 148 500 Kč 

2 Vybudování ochranného valu 1 50 000 Kč 50 000 Kč 

Celkem 198 500 Kč 
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12 Závěr 

Cílem diplomové práce „Návrh zabezpečení objektu určeného ke skladování zábavné 

pyrotechniky“ bylo navrhnout komplexní systém zabezpečení objektu určeného ke skladování 

zábavní pyrotechniky, jak z hlediska ochrany samotného objektu proti jeho narušení, 

požárního zabezpečení, tak i z hlediska ochrany okolí, při případném výbuchu uskladněných 

pyrotechnických předmětů určených pro zábavné účely.  

Pro návrh komplexního zabezpečení objektu byla nejprve řešena právní problematika 

ochrany objektu a legislativa týkající se zábavní pyrotechniky. Tato legislativa rozděluje 

zábavní pyrotechniku do čtyř kategorií a určuje podmínky pro zacházení a skladování zábavní 

pyrotechniky. 

Pro umístění objektu do okolí byla zpracována statistika tykající se krádeži vloupáním 

do objektu v Moravskoslezském kraji. Nejprve byla věnovaná pozornost celkovému počtu 

a způsobeným škodám, které vznikly krádeží vloupáním za období let 2000 až 2011. V závěru 

statistického porovnávání byl zpracován přehled krádeží vloupání v jednotlivých okresech 

v Moravskoslezském kraji za rok 2011. Nejmenší kriminalita krádeží vloupáním je v okrese 

Bruntál, proto byl objekt umístěn právě tam.  

V následující kapitole (kapitola 9) byly přiblíženy základní informace tykající 

se objektu. Pozornost byla věnována popisu okolí zabezpečovaného objektu, identifikaci aktiv 

a popisu stávajícího zabezpečení. 

Před samotným návrhem zabezpečení byla provedena analýza a hodnocení 

bezpečnostních rizik k odhalení možných rizik ohrožení objektu. K zjištění příčin ohrožení 

bezpečnosti objektu byl použit Ishikawův diagram. Poté byl proveden výpočet míry rizika již 

identifikovaných příčin kvantitativní analýzou možných poruch a jejich následků (metodou 

FMEA). Metoda odhalila nepřijatelná rizika, pro která je nezbytné navrhnout další opatření. 

Závěrem hodnocení bezpečnostních rizik byla provedena verifikace metody FMEA metodou 

souvztažnosti. 

Na základě zjištění nepřijatelných rizik, bylo navrhnuto komplexní zabezpečení 

objektu. Zabezpečení bylo realizováno pomocí mechanického zábranného systému, 

elektronických bezpečnostních systémů, požárního zabezpečení a ochrany před případným 

výbuchem. V závěru návrhu jsem provedl rozdělení do variant v pořadí jejich realizace. 
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